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UITSTAPJE
NAAR

NOORD-AMERIKA,

HOOFDSTUK I.

HET VERTREK.

11 ooit vergeet ik de voor één vierde ernstige en

voor drie vierde koddige verbaasdheid, waarmede

ik in den ochtend van den derden Januarij, achttien

honderd twee en veertig, de deur opendeed en mijn

hoofd stak in het paveljoen van de » Brittannia ,"

eene stoompaket van twaalfhonderd tonnen last, naar

Halifax en Boston bestemd, om de brieven van

Hare Majesteit over te brengen.

Dat dit paveljoen afzonderlijk was afgehuurd ten

dienste van » Charles Dickens Esquire en zijne echt-

genoot" werd zelfs voor mijn middelmatig verstand

begrijpelijk door een klein snippertje papier, waar-

van de inhoud die bijzonderheid bevatte , en hetwelk

even als een Chirurgijns-pleister aan eene zeer luch-

tige sprei zat vastgespeld, die over eene zeer dunne

matras hing , waarmede de onderlaag van eene bijkans

onbereikbare kooi belegd was. Dan, dat dit het pavel-

joen zoude zijn , hetwelk Charles Dickens Esquire en
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HET VERTREK.

zijne vrouw ten minste reeds vier maanden lang bij

dag en bij nacht tot het onderwerp van hunne ge-

sprekken gemaakt hadden ; dat hetzelve op eenige

mogelijke wijze het kleine vertrekje zijn kon, waar-

van de verbeeldingskracht van Charles Dickens Es-

quire hem , als de geest van profetie over hem kwam
,

had doen voorspellen , dat er ten minste ée'ne kleine

sofa in zijn zoude: maar waarvan zijne vrouw, die

er een zediger denkbeeld van had, van het eerste

oogenblik af vermoedde , dat het niet meer dan twee

schrikkelijk groote valiezen in e'én of anderen don-

keren hoek zoude kunnen bergen (valiezen, die thans

even zoo weinig door de deur heen konden, alsof

men eene giraffe in een' bloempot had willen stop-

pen), dat die geheel ondoelmatige, onbruikbare kast

in het minste verband stond met de zindelijke, fraaije,

om niet te zeggen kostbare kleine vertrekken , door

eene meesterlijke hand op de steendrukplaat afge-

schetst, welke men in het bureau van den agent te

Londen ziet hangen ; dat , om kort te gaan , dat kos-

telijke paveljoen onmogelijk iets anders kon zijn, dan

eene vermakelijke verzinning of vrolijke scherts door

den kapitein uitgevonden, en ten gebruik openge-

steld , om de reizigers met het ware paveljoen, het-

welk straks geopend zoude worden, des te beter te

verrassen : — ziedaar waarheden , waarvan ik mij in

dat oogenblik geen begrip kon maken. Ik ging zitten

op eene soort van brits met een paardenharen kussen

belegd, waarvan er twee in waren, en keek zonder een

woord te spreken, of zonder mijn gezigt te vertrekken,

eenige vrienden aan, die met ons aan boord waren

gekomen , en hunne gezigten op allerlei manieren
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gestoten en gekneusd hadden , toen zij door het smal-

Ie deurtje poogden binnen te kruipen.

Voordat wij beneden waren gekomen, hadden wij

een' aardigen stoot beet gekregen, die ons, als

wij niet tot de blijgeestigste der levende menschen

behoorden, het ergste zou hebben doen verwachten.

De vernuftige teekenaar, op wien ik reeds gezin-

speeld heb, heeft in dat zelfde groote werk eene

kamer voorgesteld, die bijkans onafzienbaar groot

is, met eene meer dan Oostersche pracht gemeube-

leerd, en (hoezeer niet in het onbehoorlijke vallen-

de) groepjes van heeren en dames , die zich onder-

ling aan de levendigste vrolijkheid overgeven. Voor-

dat wij in de ingewanden van het schip afdaalden,

waren wij van het verdek in een langwerpige smalle

kamer gekomen, die wel iets van eene reuzendood-

kist had, met vensters aan de kanten. Aan het bo-

veneinde stond een sombere kagchel, waarbij drie

of vier verkleumde scheepsschrijvers hunne handen

stonden te warmen , en aan weerskanten langs de gan-

sene lengte was eene lange tafel geplaatst , boven elke

waarvan een rek, stikvol van drinkglazen en olie- en

azijnstellen , aan de lage zoldering vastgeklonken , tot

een' waarschuwenden wenk van stortzeeën en storm-

weder diende. Tot op dit oogenblik toe had mij nog

het voorgevoel niet gestreeld van al het genoegelijke,

waarmede mij die kamer naderhand als overstroomd

heeft, maar ik bespeurde, dat een onzer vrienden,

die de voorbereidende schikkingen van onze reis op

zich genomen had , bij het binnenkomen bleek werd,

eene schrede achteruit trad naar den vriend, die

achter hem stond , zich onwillekeurig voor het hoofd

1
*
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sloeg en bijkans niet kunnende spreken van ont-

steltenis
y

bij zichzelven pruttelde : » Onmogelijk ! het

kan niet zijn !" of ten minste iets wat daar naar ge-

leek. Door eene krachtige poging herstelde hij zich

een weinig en na een paar malen bij wijze van in-

leiding gekucht te hebben, schreeuwde hij met een'

akeligen lach, die mij nog bijblijft, over zijn ge-

laat, terwijl hij zijne oogen naar alle kanten in de

rondte sloeg: »Wel, hofmeester! het paveljoen? —
Hoe nu ?" Wij voorzagen allen wat het antwoord zijn

moest, en begrepen zijne doodsangst. Hij had dik-

wijls over ons paveljoen gesproken, zich dat denk-

beeld in het hoofd vastgezet en het schilderachtige

er van dagelijks uitgewerkt: ons aan het verstand

gezocht te brengen, dat wij, om er ons eene juiste

voorstelling van te maken, den omtrek en het ameu-

blement van eene gewone zijkamer zevenmaal moes-

ten vermenigvuldigen, en dat het er dan een weinig

naar zou beginnen te gelijken. En toen nu de man

hem de naakte, reine, zuivere waarheid ten ant-

woord gaf: »Gij zijt hier in het paveljoen, Sir!"deed

hem die slag duizelen en op zijne beenen waggelen.

Bij lieden , die zoo kort daarna van elkander schei-

den en de schrikbarende uitgestrektheid van ettelijke

duizenden mijlen Jusschen hun' anders dagelijkschen

omgang stellen zouden, en die daarom den kortston-

digen tijd, welke hun tot de gezellige zamenleving

nog overbleef, zelfs met geene schielijk voorbijdrij-

vende wolk van verdriet of teleurstelling wilden be-

nevelen : — bij lieden , in dien toestand geplaatst

,

werd natuurlijk de eerste verwondering door een scha-

terend gelach vervangen, en ik verklaar u, dat ikt ik
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zelf len minste , nog altijd op de reeds vermelde

brits gezeten , brulde van het lagelien , dat het door

het schip heengalmde. En zoo kwamen wij dan ook

een paar minuten, nadat wij de kamer voor het

eerst betreden hadden, eenparig overeen, dat dit

staatsie-vertrek het genoegelijkste , aardigste en fraai-

ste kamertje was, dat men zien konde, en dat het

regt onvermakelijk zoude zijn als het een duimbreed

grooter was. Wij wezen elkander aan hoe wij, door

de deur op eéne reet digt te houden en er als slan-

gen doorheen naar binnen en naar buiten te krui-

pen , en door den gootsteen tot eene tafel te gebrui-

ken
,
gemakkelijk met ons vieren te gelijk er in zou-

den kunnen zitten. Wij spoorden elkander aan, toch

op te merken hoe luchtig het was (terwijl het in het

dok lag), en welk eene fraaije geschutpoort er in

was, die (als het weder zulks toeliet) den ganschen

dag opengelaten kon worden; en hoe er een wijd

venstertje was juist over den spiegel, die ons het

scheren van den baard regt gemakkelijk en aange-

naam zou maken , als de deining het maar met be

dierf. Met al die bedenkingen kwamen wij J;en laat-

ste tot het besluit, dat ons kamertje een ruim ka-

mertje was, hoezeer ik inderdaad geloof, dat het,

de beide kooijen er afgerekend, die boven elkander

en niet grooter dan eene doodkist waren, wel zoo

veel ruimte zal gehad hebben als een dier huurrij-

tuigen , waarvan het portier aan den achterkant zit

,

en waaruit de passagiers even als koolzakken midden

op de straat worden afgeladen.

Toen nu dat punt tot genoegen van al de aanwezi-

gen , zoowel die er geen als die er al belang bij had-
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den
,
geregeld was

,
gingen wij , om eens te beproe-

ven of het vuur ook warm was, rondom den haard

in de dameskajuit zitten. Het was er donker, maar

er was er een , die zeide : » Op zee zal zij natuurlijk

wel lichter zijn," een troostgrond, met welken wij

ons allen op nieuw vereenigden, en »ja natuurlijk
j

ja waarachtig" werd uit aller mond herhaald; hoezeer

het iedereen onzer moeijelijk zoude gevallen zijn , de

reden op te geven, waarom hij er zoo over dacht.

Ik herinner mij ook nog, dat toen wij vervolgens

een' anderen troostgrond ontdekt en afgehandeld had-

den , aangaande de omstandigheid , dat die dames-

kajuit voort naast onze staatsie-kamer was, hetgeen

het ons gemakkelijk zoude maken, aldaar, zoo dik-

wijls wij het verkozen, te gaan zitten, en vervol-

gens in een kortstondig stilzwijgen verzonken, met

het hoofd tegen de handen geleund , in de vlam za-

ten te kijken, één uit ons gezelschap op den pleg-

tigen toon van een man , die eene nieuwe ontdek-

king gedaan had, zeide: »Wat een pretje zoude ons

hier een glas heete wijn niet verschaffen!" Dat werk-

te; want er was tamelijk wat aan boord van die

geurige kruiderijen, welke zulk een' drank smakelijk

maken zouden, en verkieslijk boven dien, welken

men ergens elders vinden kon.

Er was behalve dat alles eene boekhouders vrouw

aan boord, die druk bezig was met schoone servet-

ten en tafellakens uit de ingewanden van de sofa's

te halen en uit laden van zulk eene kunstige bewer-

king, dat men er hoofdpijn van kreeg, haar deze

de eene na de andere te zien openen , en te bespeu-

ren, dat in alle hoeken en gaten en in elk meu-
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belstuk iets anders te vinden was, dan men er van

verwachtte, zoodat het niet anders was dan eene

ware surprise en eene heimelijke bergplaats, waar-

van de schijnbare bedoeling de minst nuttige was.

God zegene die boekhouders vrouw voor hare wei-

menende bedriegelijke beschrijvingen van eene reis

daarheen in de maand Januarij ! God zegene haar

voor hare duidelijke herinnering van den gezelligen

overtogt van het vorige jaar , toen niemand zeeziek

was , en toen iedereen van den ochtend tot den

avond danste, en toen het neen uitstapje" van twaalf

dagen was; eene vertooning van niets dan vermaak

en vreugde! Geluk zij haar gewenscht voor haar

vrolijk gezigt en voor haren vermakelijken Schotschen

tongval, die mijn' reisgenoot den toon van zijne land-

taal herinnerde : en voor hare voorzeggingen van een'

gunstigen wind en goed weder (alles misgeraden, of

ik had zooveel niet met haar op gehad) , en voor

de duizende bijzonderheden , waardoor zij ten duide-

lijkste bewees, dat alle jeugdige moeders, aan den

eenen kant van de Atlantische Zee steeds hare kin-

deren aan den overkant van dezelve niet vergeten,

en dat hetgeen aan de ongewijden eene reis van

belang voorkwam, voor hen, die in het geheim

waren , een louter vreugdefeest was , om bij te zin-

gen en te fluiten! Jaren lang nog moge haar hart

blijmoedig zijn en hare oogen vrolijk staan!

Onze staatsie-kamer was thans bijna ruim gewor-

den, en vereischte bijkans een vooruitstekend ven-

ster, om er de zee uit te kunnen beschouwen. Wij

begaven ons vrolijk naar het verdek , en aldaar was

alles zoo woelig on druk bezig , dat iedereen op dien
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kouden ochtend het bloed onwillekeurig schielijker

en vrolijker door de aderen liep. Overal om ons

heen zagen wij zwierige schepen langzaam heen en

weder varen, en kleine bootjes met gedruisch in het

water plassen. Geheele volksgroepjes stonden op de

werf met oogen, schitterende van genoegen, naar

het bekende Amerikaansche stoomschip te kijken.

Een aantal matrozen namen de melk , of met andere

woorden , de koeijen aan boord. Andere voorzagen

de kelders van verschen voorraad , van vleesch en

groenten, van jonge biggen, van kalfskoppen bij

dozijnen, van ossen-, kalfs- en varkensvleesch , en

van gevogelte van allerlei aard. Nog andere wa-

ren bezig met de touwen op te schieten , terwijl

sommige zware balen in het ruim bragten. Mid-

den onder eene menigte van pakkaadje vertoonde

zich de boekhouder met de verlegenheid op het ge-

laat geschreven. In ée'n woord, men zag niet an-

ders, en niemand had iets anders in het hoofd dan

zijne voorbereidselen tot de verre reis. Dit alles te gelijk

met de niet verwarmende zon , de verstijvende lucht,

het golvende water en de dunne witte ijskorst op het

verdek, welke onder de voeten kraakte, was on-

wederstaanbaar. En toen wij ons, nu weder aan

wal gekomen zijnde , omkeerden , en boven aan den

mast van het vaartuig deszelfs naam op eene vrolij-

ke vlag geteekend zagen, en de fraaije Amerikaan-

sche vlag met hare starren en strepen er naast

wapperende — toen verdwenen de drieduizend en

meer mijlen, te gelijk met de zes maanden van

scheiding dermate voor ons oog , dat het schip

gegaan en weder te huis gekomen , en het reeds
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weder lente was in het Coburgs-dok te Liverpool.

Het is mij nooit in het hoofd gekomen de ken-

nissen , die ik onder de geneesheeren heb , te vra-

gen , of schildpaddensoep , koude punch met hoek

,

champagne en claretwijn , henevens al de etceteras
,

die tot een fatsoenlijk middagmaal vereischt wor-

den — vooral wanneer het aan de vrije bezorging

van mijn' bekwamen vriend, Meester Radley, van

het yfdelphi-logemeiit is overgelaten — bijzonder

geschikt zijn voor de beweging op zee; dan of een

eenvoudige schapenbout met een paar glazen sek,

in dat geval minder voor de vertering deugen. Mijn

gevoelen is, dat het er op het punt van eene zee-

reis te doen, weinig op aankomt of men daar al

of niet gemakkelijk over denkt , en dat het , om

die gewone spreekwijze te gebruiken , » per slot van

rekening op hetzelfde uitdraait." Het moge hiermede

zijn zoo als het wil, dat weet ik wel, dat ik op

dien dag voortreffelijk spijsde , dat mijn maaltijd mij

dat alles en nog veel meer daarenboven opleverde,

en dat wij niets daarvan ongeproefd lieten. Ik weet

daarenboven , dat wij alle zinspeling op den volgen

den dag vermijdende , zoo als men vooronderstellen

kan , dat wel eens plaats vindt tusschen een' kieschen

gevangenbewaarder en een' teèrgevoeligen gevangene,

die tegen den volgenden dag de galg te gemoet ziet

,

ons vrij wel bevonden en naar gelang van omstan-

digheden zelfs vrolijk genoeg waren.

Toen nu de morgen — die lang verlangde mor-

gen — gekomen was, en wij elkander aan de ont-

bijttafel ontmoetten , was het koddig te zien hoe

zich ieder van ons moeite gaf om een oogenblik
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stilstand in het gesprek te voorkomen , en hoe won-

derbaarlijk blijmoedig iedereen gestemd was. Want

de gedwongene vrolijkheid, welke onder het kleine

gezelschap heerschte, had even veel overeenkomst

met zijne natuurlijke stemming, als de erwten uit de

stookkassen, tegen vijf guinjes het vierde deel van

een zak betaald, in geur en smaak gelijken naar

die, welke van den dauw en den regen des hemels

haren groei erlangen. Doch toen het ten naastenbij

één ure werd, het tijdstip van naar boord te gaan,

begon die bespraaktheid langzamerhand te verdwij-

den, hoezeer ieder zijn best deed om dat te ver-

bloemen , totdat wij eindelijk ten einde raad zijnde

,

alle veinzerij ter zijde stelden, openhartig berede-

neerden waar wij op den volgenden dag wel zijn

zouden enz. eene menigte boodschappen medega-

ven aan degenen, die nog in dienzelfden avond

naar de stad (Londen) meenden weder te keeren,

welke zij alle beloofden zonder fout thuis en overal

elders te zullen bezorgen, binnen den kortstmogelij-

ken tijd na de aankomst van den spoorwegtrein op

Easton Square. De boodschappen en afscheidsgroe-

ten overstelpen iemand dermate op zulk een oogen-

blik , dat wij er nog mede bezig waren , toen wij

ons te midden van een aantal passagiers , en passa-

giersvrienden , en een' ontzettenden voorraad van pas-

sagiersgoederen , als het ware opeengepakt bevonden

boven op het verdek eener kleine stoomboot, welke

naar de stoompaket heensnorde , die in den namid-

dag van den vorigen dag uit het dok vooruitgehaald

was, en thans op de rivier ten anker lag.

En daar ligt nu het schip ! aller oogen zijn naar
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die plek gewend, welke door den nevel van den

vroeg naderenden wintermiddag ter naauwernood te

onderscheiden is. Iedereen wijst er met den vinger

heen , en men hoort van alle kanten niet dan uitroe-

pingen van belangstelling en bewondering; als: »Hoe

fraai ligt het daar ! — Welk een sierlijk en beval-

lig schip!" — Zelfs de trage en luije passagier , die

met zijn' hoed onder den arm en met zijne hand in

den zijzak staat, en die reeds zooveel troost heeft

rondgedeeld, door al gapende aan een ander, die

naast hem staat , te vragen , of hij ook van zins is

,

«naar de overzijde te gaan" — even alsof hij van

eene veerboot sprak — zelfs die man kijkt er ook

eens heen en knikt met zijn hoofd, alsof hij zeggen

wil: »Ja, daar valt niet aan te twijfelen." De knik

van het hoofd van den wijzen Lord Burleigh bevat

niet half zooveel als die van dezen magthebbende
,

die den overtogt (zoo als iedereen aan boord, de

hemel weet hoe! reeds te weten gekomen is) der-

tien maal zonder eenig het minste onheil gedaan

heeft ! — Er is nog een ander passagier aan boord

,

die zeer warmpjes toegetakeld is , maar zich bij al

de overigen reeds stinkend heeft gemaakt, doordien

hij zich vermeten heeft met eene vreesachtige belang-

stelling te vragen, hoe lang het geleden is, dat de

arme » President" reeds van huis is afgezeild. Hij

staat zeer digt nabij den vorigen passagier en zegt

met een' flaauwen glimlach: »Ik geloof, dat het een

sterk schip is," waarop de ander hem eerst onder

de oogen en vervolgens naar den wind ziende , eens-

klaps en als bij wijze van voorspelling ten antwoord

geeft: »Dat zal ons goed te pas komen." Meer is
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er niet noodig om zijn krediet aanmerkelijk in aller

oogen te doen dalen, en de passagiers, die hem

allen met een blik van mistrouwen aanzien, fluiste-

ren elkander in het oor, dat hij een aap is, en een

bedrieger, die er blijkbaar niets van weet.

Wij worden inmiddels ter zijde van de paketboot

vastgelegd , welker hooge roode buis een' zwaren rook

uitbraakt , ten teeken , dat het weldra ernstig ge-

meend zal zijn. Pakkisten , mantelzakken , valiezen

en doozen worden van de eene hand in de andere

met eene onbeschrijfelijke vlugheid aan boord over-

genomen. De scheepsambtenaren , zindelijk gekleed,

staan bij de valreep, reiken de passagiers de hand

toe en drijven de manschappen voort , om toch

haast te maken. Binnen den tijd van vijf minuten

is de kleine stoomboot geheel verlaten, en de pa-

ketboot daarentegen bezet met al hare passagiers,

die terstond het gansche schip doorloopen en in alle

hoeken en gaten bij dozijnen te vinden zijn. Zij

klimmen met hunne eigene bagaadje naar beneden

en struikelen over die van de anderen. Zij schikken

alles zoo gemakkelijk als zij kunnen in de bekrom-

pen kajuiten te regt en veroorzaken eene schrikke^

lijke verwarring door het heen en weder loopen.

Midden onder dat alles loopt de passagier , van wien

wij gesproken hebben , en die geenerlei pakkaadje

bij zich schijnt te hebben — zelfs zooveel niet als

een kwaker — zijn' cigaar rookende , het verdek op

en neder; en alzoo die onbevreesde houding hem

op nieuw verheft in de meening dergenen , die den

tijd hebben om op zijne bewegingen te letten, kan

hij noch naar den mast , noch naar het dek , noch
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over het boord heen zien, of zij doen allen het-

zelfde, als uit nieuwsgierigheid of hij er ook iets on-

heilspellends ontdekt , en in de hoop , dat hij , het

geval zoo zijnde, de goedheid zal hebben van het

hun mede te deelen.

Wat hebben we hier? Des Kapiteins boot ! en

ginder den Kapitein zelven: zoo waar als ik leef

juist een man naar ons hart , en zoo als hij wezen

moet ! Een welgemaakte , stevige , forsche maar klei-

ne borst; met een hoogrood gelaat, hetwelk een'

aanbevelingsbrief met zieh brengt om hem hartelijk

beide de handen te gelijk te schudden, en met een

helder blaauw oog, waarin men zich verheugt zijne

beeldtenis te kunnen spiegelen. :»Lui den bengel

maar !" » Tingeling ! tingeling , tingeling !" de scheeps-

bengel zelf schijnt haast te hebben. »Naar wal!

naar wal! — Wie wil er mede naar wal?" — Deze

en die en eenige anderen gaan mede , waarvan het

mij leed doet te moeten scheiden. — Zij zijn heen-

gegaan en geen van allen heeft ons vaarwel gezegd.

Ha ! daar wuiven zij het ons van uit de kleine boot

toe. » Goede reis! Goede reis!" Drie hurrah's van

hunnen kant: drie wederom van den onzen: nog

eens drie van den hunnen en — weg zijn zij.

Nog eens op en neder geloopen— en nog eens op

en neder— en nog eens— en dat zoo tot honderdmaal

toe ! Dat wachten op de laatste brievenpakken is het

ergste van alles. Hadden wij midden onder die laat

ste uitboezemingen van ons gevoel kunnen heengaan

,

dan zouden wij als in zegepraal afgezeild zijn; maar

twee uren en langer nog in den natten mist te blij-

ven liggen, zonder thuis te zijn en toch niet onder
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zeil , is hetgeen iemands gemoed tot op het diepste

nederdrukt. Eindelijk zien wij een zwart stipje door

den mist komen opdagen! Daar zullen ze zijn! Het

is de laatste postschuit. De Kapitein gaat met den

scheepsroeper op de raderkast staan: de officieren

gaan ieder naar zijn' post: alle handen zijn aan het

werk: de verslagen moed der passagiers herleeft

weder : de koks zelven staken hunnen arbeid en kij-

ken met belangstelling uit. De schuit komt ons op

zijde liggen; de pakken worden rompslomp aange-

nomen en voor het oogenblik rompstomp ergens,

het is hetzelfde waar, nedergesmeten. Nog eenmaal

drie hurrah's en terwijl er de eerste van ons in de

ooren galmt, steent het schip gelijk een reus in het

oogenblik , waarin hij den adem des levens ontvangt

:

de twee groote raderen bewegen zich voor den eer-

sten keer, en het sierlijke vaartuig doorklieft statig

met een' gunstigen wind en een gunstig tij, de schui-

mende baren.



HOOFDSTUK II.

DE HEENREIZE.

Wij gebruikten dien dag allen zamen het middag-

maal, en maakten een talrijk gezelschap van niet

minder dan zesentachtig personen nit. Alzoo het

vaartuig met al de steenkolen en zooveel passagiers

aan boord zeer diep ging, en het weder stil was,

ondervonden wij ook weinig beweging , zoodat vóór

het einde van den maaltijd , zelfs die passagiers , die

het minst op zichzelven vertrouwden, een' verbazen-

den moed begonnen te scheppen; en diegenen, die

's morgens op de algemeene vraag: »Kunt gij goed

tegen de zee ?" een stellig ontkennend antwoord had-

den gegeven , thans de vraag beantwoordden met de

uitwijkende woorden: »Och! ik denk ligt zoo goed

als elk ander" of alle zedelijke verpligting met de

voeten tredende , stoutmoedig : » Ja ," zeiden en dat

nog wel op een' gebelgden toon , alsof zij er bij wil-

den voegen: »Ik zoude wel eens willen weten, Sir!

wat gij juist voor bijzonders in mij ziet, dat grond

tot zulk een vermoeden geven kan!"

Ondanks dien hoogen toon van zelfvertrouwen en

stoutmoedigheid, bespeurde ik toch in stilte, dat er

zeer weinig waren , die lang op hun gemak achter
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hunne flesch bleven zitten , en dat iedereen evenveel

schik in de vrije lucht had; en dat de meest ge-

zochte plaatsen doorgaans het digtst nabij de deur

waren. Ook was de theetafel minder bezocht dan

die van het middagmaal, en er waren ook minder

whistpartijën dan men verwacht zoude hebben. Even-

wel, met uitzondering van eene enkele dame, die

eenigzins haastig van de etenstafel was opgestaan

,

juist nadat men haar aan de lekkerste snede van

een' heerlijk gestoofden schapenbout met zuurkool

geholpen had, waren er nog geene zeezieken, en

het wandelen en rooken en brandewijn met water

drinken ging (altijd nogtans onder de vrije lucht)

steeds onafgebroken voort , tot elf ure of daarom-

trent, toen het naar binnen gaan — (want niemand,

die slechts zeven uren lang op zee geweest is , zal

spreken van naar bed te gaan) aan de orde van den

nacht kwam. Het onophoudelijk getrappel van laar-

zen boven op het dek werd vervangen door eene

diepe stilte, en al de lading menschenvleesch was

onder in gepakt, uitgezonderd enkele achterblijvers,

waaronder ik zelf behoorde, en die er waarschijn-

lijk even zeer als ik tegen op zagen om naar bene-

den te kruipen.

Iemand , die aan dergelijke tooneelen niet gewoon

is, komt dat oogenblik aan boord al zeer zonderling

voor. Later en toen er het nieuwtje reeds lang af

was, hield het niet op mij nog belangrijk te zijn

en mij te vermaken. De duisternis , voor welke de

groote zwarte klomp zijn' vasten koers en zijne vaste

rigting houdt; het bruisen van het water, dat men

duidelijk hoort , maar niet dan schemerachtig ziet

:



DE HEENREIZE. 17

de breede , witte
,

glinsterende streep , die den gang

van het schip volgt ; de matrozen , die op den uit-

kijk staan, en zonder dat zij van tijd tot tijd de

flikkering van eene star overschaduwen , tegen den

donkeren hemel bezwaarlijk zigtbaar zouden zijn : de

stuurman aan het roer met de verlichte zeekaart voor

hem, eene vonk van licht in de duisternis schij-

nende 5 het akelig gieren van den wind door de

blokken, touwen en kettingen; het schijnsel van de

lichten door al de spleten, gaten en kleine glasrui-

ten heen over het dek verspreid , alsof het schip
,

zonder dat men het weet , in de volle vlam stond

,

die gereed is door elke opening heen haar onwe-

derstaanbaar verdelgend geweld eenen weg te ba-

nen. In het eerst , en zelfs wanneer dat avonduur

met al de voorwerpen , waarover het verhevener

denkbeelden inboezemt , u gemeenzaam geworden

is, valt het nog moeijelijk, wanneer men alleen

en aan zijne gedachten overgegeven is , die hunne

eigene vorm en gedaante te doen behouden. Zij

veranderen met den loop der verbeeldingskracht
5

nemen de gelijkenis aan van verwijderde zaken
\

doen zich voor onder den schijn van geliefkoosde

plaatsen, en bevolken die zelfs met schimmen. Stra-

ten , huizen , kamers ; wezens zoo volkomen gelij-

kende naar hen, die dezelve voorheen bewandelden

en doorliepen , dat ik ten diepste getroffen was

over de wezenlijkheid van zoodanige verschijnse-

len, welke naar het scheen, al het vermogen van

mijn' geest om mij de afwezigen te vertegenwoordi-

gen, ver te boven ging, hebben menigmaal in zulk

een stil avonduur hare verschijning te danken gehad

2
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aan geheel andersoortige voorwerpen, welker we-

zenlijke gedaante en gebruik mij toch even zoo goed

bekend waren als die van mijne eigene twee handen.

Die eigene twee handen en mijne voeten daarbij

in dit oogenblik zeer koud zijnde , dook ik toch om-

trent middernacht naar binnen. Het was daar be-

neden juist niet vermakelijk. Alles was er potdigfc,

en het vreemde mengsel van allerlei luchten , die men

nergens dan aan boord van een schip zal vinden

,

en hetwelk een zoo fijn en krachtig parfum uit-

maakt, dat het door al de zweetgaten van de huid

schijnt heen te dringen , en u overal aan het scheeps-

hol denken doet, liet zich merkbaar vernemen. Twee

passagiersvrouwen (de mijne was er eene van) za-

ten reeds in sprakelooze benaauwdheid op de sofa
,

en éëne kamenier (die van mijne vrouw) lag als een

opgerold bundeltje midden op den vloer haar aanzijn

te verwensenen , en hare papillotten tusschen de hier

en daar verstrooide kistjes en dozen te vertrappen.

Alles geraakte van zijne plaats
7
hetgeen op zichzelf

reeds een onduidelijke last was. Ik had een oogen-

blik te voren de deur in eene zachte helling naar

beneden open gelaten , en toen ik mij omkeerde om
haar te sluiten , zag ik haar op eene aanmerkelijke

hoogte boven mij. Er was geene plank of geen stuk

hout , dat niet kraakte , alsof het schip van gevlochten

mandwerk was, en een geweldige brand de droogste

takjes er van deed knappen. Er was niet aan te

doen dan naar bed te gaan; ik ging te kooi.

De twee volgende dagen ging het eveneens met

een' tamelijk gunstigen wind en droog wreder: een

groot gedeelte er van bragt ik te kooi met lezen door,
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(tot op dit oogenblik toe weet ik niet meer wat ik

las) liep een weinig boven op liet verdek heen en

weder te waggelen, dronk met een' onuitsprekelijken

weerzin kouden brandewijn met water en at onop-

houdelijk harde scheepsbeschuit. Ik was nog niet

zeeziek, maar op het punt van het te worden.

Het is de derde ochtend. — Ik word wakker door

een' ontzettenden gil van mijne vrouw, die mij vraagt

of er eenig gevaar is. Ik rigt mij op en kijk ten

bedde uit. De waterputs ligt te spatten en te sprin-

gen als een dartelende walvisch : al de kleinere voor-

werpen liggen te drijven , behalve mijne schoenen

,

die op een koffer gestrand zijn en aldaar even als

een paar koolschuiten, hoog en droog zijn blijven

zitten. Op eenmaal zie ik ze naar de hoogte sprin-

gen , en den spiegel , die tegen den wand vastge-

klonken is, omtrent tegen den zolder zitten. In het-

zelfde oogenblik verdwijnt de deur geheel en al, en

ik zie eene andere midden op den vloer. Nu eerst

begin ik te begrijpen, dat mijn paveljoen op zijn

hoofd staat.

Voordat het mogelijk is eenige schikkingen te

maken, welke door dezen nieuwen staat van zaken

vereischt worden, rijst het schip weder. Voordat

men den tijd heeft om te zeggen: »God dank!" ligt

het weder op de zijde. Voordat men roepen kan,

w
tf

liggen op zijde! schijnt het vooruitgestoven te

zijn, en over eene reeks van holen en gaten voort

te tuimelen. Voordat men daar zelfs versteld van

zien kan , neemt het een' hoogen sprong naar boven

naar de lucht. Voordat het daar gekomen is, duikt

het naar de diepte van het water. Voordat het tot

4

> *
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op den bodem gekomen is, rijst het weder naar

boven. Zoodra het weder regtstandig op de been is

geraakt, vliegt het achteruit. En zoo gaat het al wag-

gelende, worstelende, springende, duikende, schok-

kende , slingerende , stampende , stootende en kra-

kende voort, totdat men zich onder al die bewe-

gingen somtijds bij afwisseling en somtijds alle te

gelijk, geneigd gevoelt om » genade" te roepen.

Een der schrijvers komt mij voorbijloopen. "Schrij-

ver?" — »Sir?" — »Wat is er te doen?" — »Hoe

noemt gij dat?" — »Eene zware stortzee, Sir, met

den wind op den boeg."

De wind op den boeg! Verbeeld u een men-

senengezigt aan den voorsteven van het schip en vijf-

tienduizend Samsons te gelijk bezig met hetzelve te-

rug te duwen, zoodra het eene poging doet om een

duim ver vooruit te geraken. Verbeeld u het schip

zelf onder zulk eene mishandeling zwerende vooruit

te komen of te vergaan. Verbeeld u het gehuil van

den wind , het gebrul van de zee , het gekletter van

den regen , alles te gelijk vijandig tegen het schip

aangekant. Verbeeld u de lucht zoo zwart als inkt,

en de wolken, in schrikverwekkende overeenstem-

ming met de baren , een' tweeden oceaan in de lucht

vormende. Voeg hierbij het gekraak en gekletter

boven- en benedendeks; het haastig getrappel der

voeten ; het luide heesche geschreeuw der matrozen ,*

het instroomen van het water door de spiegaten, en

van tijd tot tijd onder dat alles het gebons van eene

overloopende zee boven tegen de verschansing , het-

welk naar het geluid van een rommelenden donderslag

in een gewelf gelijkt ; — en daar hebt gij de stortzee
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met den wind op den boeg van dien Januarij-ochtend!

Van het huishoudelijk gedruisch aan boord, om

het zoo eens te noemen, spreek ik niet, als b. v.

het rinkinken van glazen , het breken van potten en

pannen, het waggelen en tuimelen der scheepslie-

den, het overhoop vallen van ledige vaten en kel-

ders vol van afgetapte flesschen porter, behalve het

zeer hoorbaar, maar alles behalve vervrolijkend ge-

roep en gejammer , uit de verschillende hutten op-

gaande der zeventig passagiers, die allen te zeeziek

waren om zich aan de ontbijttafel te laten zien. Van

dat alles zag ik niets; want hoezeer ik drie, vier

dagen lang naar dat concert lag te luisteren, geloof

ik toch met , dat ik het langer dan e'éne minuut heb

aangehoord, na welker verloop ik zelf doodziek we-

der ging liggen.

Men begrijpe mij nogtans wel. Ik was niet zee-

ziek in de gewone opvatting van dat woord. Ik

wenschte, dat ik het geweest ware, maar op eene

manier, zoo als ik nooit heb bijgewoond, noch

hooren beschrijven, hoezeer ik er niet aan twijfel,

of zij zal wel meermalen voorkomen. Ik lag er

den ganschen dag, zonder verhit te zijn en zelfs

weltevreden , zonder gevoel van vermoeidheid, zon-

der verlangen om beter te worden of op te staan

om een luchtje te gaan scheppen, zonder nieuws-

gierigheid, zonder zorg, zonder spijt hoe ook ge-

naamd, behalve alleen, voor zoo veel ik mij weet

te herinneren , dat ik midden onder die onverschil-

ligheid voor alles eene soort van dodderig vermaak —
ja, van helsche blijdschap — indien ik aan dien sla-

perigen toestand zulk een' naam geven kan — on-
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dervond in de omstandigheid , dat mijne vrouw te

misselijk was om tegen mij te spreken. Indien men

mij wil veroorloven den toenmaligen staat van mijne

ziel door zulk een 'voorbeeld op te helderen , dan

zoude ik zeggen , dat ik juist in dien toestand was

,

waarin de oude Regter Willet zich moet bevon-

den hebben, toen de muiters te Chigwell in zijn

gestoelte indrongen. Er was niets , dat mij zoude

verwonderd hebben. Wanneer in een kortstondig

oogenblik van helderheid van geest , door de wer-

king van een' enkelen straal van begripsvermogen te

weeg gebragt, mij klaar wakker en op den helde-

ren klaren dag een kabouter, als een postillon ge-

kleed , met een scharlakenrooden rok aan en een

klokje in zijne hand, in mijn hondenhok verschenen

was, en mij onder duizend verontschuldigingen, dat

hij door over de zee te komen nat geworden was,

een' brief van eene bekende hand had overgegeven

,

ben ik er van verzekerd, dat ik geen greintje ver-

wondering zoude gevoeld hebben, en dat ik vol-

maakt van de wezenlijkheid dier verschijning over-

tuigd zoude zijn geweest. Ja, indien Neptunus zelf

met een' gebraden haai aan zijn' drietand gestoken,

was komen binnenstappen, zoude ik die gebeurtenis

als een zeer alledaagsch voorval hebben aangemerkt.

Eenmaal — eenmaal slechts weet ik, dat ik mij

op het verdek bevond. Hoe ik er gekomen ben,

weet ik niet , of wat mij aandreef, om er heen te

gaan, maar ik was er; en wel ten volle gekleed in

een' langen groenen rok, en in een paar laarzen,

waarmede geen zieke of zwakke, die wel bij zijne

zinnen was, ooit had kunnen klaar komen. Een
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tweern van besef overviel mij , en ik bespeurde , dat

ik mij ergens aan vasthield. Waaraan weet ik ook al

niet. Ik denk, dat het aan den bootsman geweest is,

of aan de pomp. of misschien wel aan de koe zijn

staart., Ik kan niet zeggen hoe lang ik aldaar geweest

was, een jaar of eene minuut. Ik weet, dat ik mijn

best deed om aan iets te denken (waaraan in de

wijde wereld , dat was mij hetzelfde), maar het wilde

met goed gaan. Ik kon zelfs geen onderscheid vin-

den tusschen de lucht en de zee ; want het scheen

alsof de horizon dronken was, zoo vlogen en stoven

er de wolken als razend onder en tegen elkander.

Evenwel herkende ik zelfs in dien staat van bewus-

teloosheid onzen passagier van de stoomboot , die

voor mij stond. Hij was als een zeeman gekleed, in

eene grove blaauwe pij en met een' geglansden hoed

op. Doch hoezeer hem herkennende, was ik toch

te zeer buiten westen , om hem van zijne kleeding

af te scheiden , en ik weet , dat ik mijn best deed

om hem stuurman te noemen. Na een' tweeden

aanval van volslagen bewusteloosheid, bespeurde ik,

dat hij heengegaan was, en dat er een ander in

zijne plaats stond. Deze scheen voor mij te wan-

kelen en te waggelen, alsof ik zijn wederschijn in

een flikkerend spiegelglas zag; maar ik bespeurde

toch, dat het de kapitein was; en de uitwerking

van zijn blijgeestig gelaat was zoo sterk, dat ik eene

poging deed om hem toe te lagchen; ja waarachtig,

toen zelfs trachtte ik te lagchen. Aan zijne gebaren

bespeurde ik, dat hij tot mij sprak, maar het duur-

de lang voordat ik begrijpen kon, dat hij mij be-

keef, omdat ik tot aan de knieën toe in het water
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stond — zoo als het geval ook was, zonder dat ik

weet hoe of waarom. Ik poogde hem te bedanken,

maar kon het niet gedaan krijgen. Ik kon alleen

op mijne laarzen wijzen — of ten minste naar de

plaats, alwaar ik vooronderstelde, dat zij moesten

zitten — en zeide op een' klagenden toon: » kurken

zolen," terwijl ik (dat heeft men mij naderhand ver-

teld) al mijn best deed om in den poel te gaan ne-

derzitten. De kapitein merkte, dat ik geheel spoor-

bijster en voor dat oogenblik als krankzinnig te be-

schouwen was, en bragt mij goedhartiglijk naar be-

neden.

Daar bleef ik nu , totdat ik beterde. Telkens

wanneer men mij aanspoorde iets te eten, gevoelde

ik eene benaauwdheid , welke alleen bij die te ver-

gelijken is , welke men zegt , dat de drenkelingen

ondervinden in het oogenblik , wanneer zij tot de

bewustheid van han leven wederkomen. Een der

passagiers aan boord had een' brief van aanbeveling

aan mij van een onzer wederzijdsche vrienden te

Londen. Hij zond dien naar beneden met een kaart-

je op denzelfden morgen van de stortzee, en lang

verontrustte mij het denkbeeld , dat hij opstaan en

gezond wezen, en honderdmaal op een dag mijn

bezoek zoude afwachten. Ik verbeeldde mij , dat hij

een van die ijzeren beelden zijn zoude (menschen

kan ik hen niet noemen), die met een blozend ge-

laat en met eene vrolijke stem vragen
?
wat toch de

zeeziekte wel is, en of zij inderdaad wel zóó erg is

als men haar soms afschildert. Nu werd het mij te

benaauwd, en nooit in mijn leven heb ik mijn hart

zoo dankbaar gevoeld , als toen ik van den scheeps»
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doctor vernam , dat hij genoodzaakt was geweest

,

dienzelfden passagier een grooten mosterdpleister op

den maag te leggen. Ik geloof, dat ik aan dat be-

rigt mijn herstel te danken heb gehad.

Ik twijfel er niet aan , of dat herstel werd bevor-

derd door een' hevigen storm , die bij het ondergaan

der zon langzamerhand opkwam, nadat wij tien da-

gen op reis waren en die met een steeds toenemend

geweld tot in den morgen aanhield, behalve dat

hij van elf ure tot middernacht toe een weinig be-

daarde. In de onnatuurlijke stilte van dat uur en

het daarop volgende toenemen van den storm lag

iets zoo onbegrijpelijk akeligs , dat de uitbarsting van

zijn volle geweld als iets wenschelijks te gemoet werd

gezien.

Het werken van het schip in de verbolgene zee

gedurende dien schrikkelijken nacht, zal ik nooit

vergeten. »Kan het wel ooit erger worden dan

zóó?" was eene vraag, die ik telkens hoorde herha-

len, terwijl alles rondom ons hosseboste en het in-

derdaad moeijelijk scheen te gelooven, dat een vaar-

tuig, hetzij dan groot of klein, erger kon bewogen

worden zonder over den kop te gaan en te verzin-

ken. De levendigste verbeelding kan zich niet voor-

stellen, welke de beweging is van een stoomvaar-

tuig in een' stormachtigen nacht midden in den

woesten, woelenden Atlantischen Oceaan. Te zeggen,

dat het geheel en al op zijde valt in de baren, zoo-

dat er de masten van in het water duiken, en dat

het weder rijzende naar den anderen kant overhelt,

totdat eene zware stortzee er met het gedruisch van

honderd zware kanonnen overheen loopt en hetzelve
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terugslaat — dat het blijft stil liggen , en waggelt

én onder schrikkelijk stampen en stoten voortstuift

om weder teruggeslagen te worden — dat de donder

met het weêrlicht, de hagel, de regen en de wind

alle om het gebied kampen — dat elke plank kraakt
,

elke spijker knarst, en elke druppel van den groo-

ten Oceaan het zijne tot het gebruis toebrengt — is

niets. Te zeggen, dat alles groot is, alles tot in

den uitersten graad treffend en ontzettend, is niets.

Woorden kunnen het niet uitdrukken. Gedachten

kunnen het niet bereiken. Een droom alleen kan

het in al zijn geweld weder voor de ziel herroepen.

Te midden evenwel van al die schriktooneelen be-

vond ik mij in zulk een' bijzonder belagchelijken

toestand , dat ik er zelfs toen een even zoo duide-

lijk denkbeeld van had als nu, en dat ik mij even

zoo weinig van lagchen kon onthouden als ik dat

doen kan over elk koddig voorval , dat mij onder

de allergelukkigste omstandigheden kan overkomen.

Toen het middernacht was, kregen wij eene stort-

zee over , welke door al de lantaarns heendrong, de

bovendeuren openstiet, en al woelende en bruisende

de dameskajuit kwam instroomen, tot onuitspreke-

lijke ontsteltenis van mijne vrouw en van eene kleine

Schotsche dame— die , dit zij in het voorbijgaan ge-

zegd, eerst door middel van de boekhouders vrouw,

den kapitein te gelijk bij haar kompliment een ver-

zoek had gezonden, dat hij toch terstond een' stalen

geleider aan den top van al de masten en aan den

stoomschoorsteen zoude laten vastmaken , om het

schip tegen het gevaar van den bliksem te beveili-

gen. Dewijl die beide vrouwtjes en de reeds ver-
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melde kamenier zoodanig van schrik bevangen wa-

ren , dat ik volstrekt niet wist wat ik met haar

zoude aanvangen, begon ik natuurlijkerwijze aan

eenige hartversterkende verkwikking te denken , en

alzoo ik in dat oogenblik niets anders dan warme

brandewijn met water vinden kon, maakte ik ter-

stond daar een' beker van klaar. Dewijl het onmo-

gelijk was te staan of te zitten zonder zich ergens

aan vast te houden, zaten zij allen in hetzelfde hoekje

van eene lange sofa , welke van het eene einde van de

kajuit tot aan het andere liep , bijeen gekoppeld , het

oogenblik af te wachten, waarin zij vreesden te zul-

len verdrinken. Terwijl ik nu met mijn drankje die

plaats naderde , en dat met eene troostvolle toespraak

aan de voorste lijderes verlangde toe te dienen, hoe

moedeloos werd ik toen, te zien, dat zij alle weder

naar den anderen kant heengleden ! En toen ik naar

dien kant heen liep en haar het glas voorhield , hoe

schrikkelijk werden toen mijne goede bedoelingen

op nieuw teleurgesteld, door dat het schip weder

een' anderen zwaai nam, en zij alle wederom naar

den anderen kant rolden! Ik geloof, dat zij mij op

die sofa ten minste een kwartier uur lang werk heb-

ben verschaft, zonder dat ik haar een enkelen keer

kon bereiken; en toen het eindelijk zoo ver geko^

men was , had ik door gedurig over te storten zoo-

veel van mijn brandewijn en water verloren, dat er

naauwelijks eene theelepel vol van overgebleven was.

Om de groepering te voltooijen moet men zich in

-dien verontrusten geneesheer een doodsbleek wezen

voorstellen, die voor den laatsten keer te Liverpool

zijn' baard heeft laten scheren en zijn haar snijden,
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en wiens eenïgste kleedingsstukken , behalve zijn lin-

nengoed , bestonden uit een' kaalgesleten broek , eene

blaauwe buis , voorheen te Richmond aan den Theems

met bewondering aangezien, zonder kousen aan zij-

ne beenen en met één' pantoffel aan zijne voeten.

Van de schrikkelijke bewegingen , welke het schip

in den volgenden morgen maakte, die het te bed

liggen tot eene spotternij en het opstaan, behalve

door uit de kooi te vallen , tot eene onmogelijkheid

maakten, wil ik mede geen woord zeggen ; maar

een sprekender tooneel van akeligheid en verwarring

dan mijne oogen zagen, toen ik letterlijk tegen den

middag naar het verdek kwam heentuimelen , heb ik

nooit aanschouwd. De zee en de lucht waren van

eene akelige, gelijke, graauwe loodkleur. Zelfs de

nare uitgestrektheid, welke wij voor ons hadden,

leverde geen verschiet op : want de zee stond hoog

en de horizon , die ons omgaf, geleek wel naar een'

grooten zwarten hoepel. Van boven uit de lucht of

van een heuvel aan het strand af aanschouwd, zoude

het zonder twijfel treffend en ontzagwekkend geweest

zijn, maar van het natte verdek af gezien, bragt

het niet anders dan duizeling te weeg. Gedurende

den storm van den laatsten nacht was de groote

sloep , door eene overloopende zee , met één slag in

stukken geslagen, alsof zij een notendop ware ge-

weest , en daar hing zij aan losse planken in de lucht

te slingeren. De planken van de raderkasten waren

dwars door midden geslagen. De schepraden lagen

naakt en bloot, en verspreidden het schuim naar

alle kanten over het dek. De stoombuis zag wit van

de hardgewordene zoutdeelen, de stengen waren



DE HEENREIZE. 29

gebroken : de zeilen gereefd j al het want zat druip-

nat in elkander geknoopt en verward; liet was niet

mogelijk een akeliger schouwspel te zien.

Ik bevond mij thans, ten gevolge eener beleefde

uitnoodiging , zeer op mijn gemak in de dameskajuit

ingepakt, alwaar zich met ons nog vier andere pas-

sagiers bevonden. Vooreerst de reeds meer vermelde

Schotsche Lady, op weg zijnde om zich bij haren

man te Nieuw-York te gaan vervoegen , die zich

aldaar drie jaren geleden gevestigd had. De tweede

en derde waren een knap jongman uit het graaf-

schap York, die met een Amerikaansch handelhuis

in betrekking stond, in die zelfde stad woonachtig,

en er zijne bevallige jonge vrouw heenbrengende

,

met welke hij slechts veertien dagen gehuwd was ge-

weest, en die het schoonste model van een Engelsen

provincie-meisje was , dat ik ooit gezien had. Ten

vierde en ten vijfde nog een paar, insgelijks sedert

korten tijd getrouwd, althans naar hunne herhaalde

liefkozingen te oordeelen. Van deze weet ik niets

anders dan dat het een geheimzinnig en naar allen

schijn een weggeloopen paar was : dat de dame ins-

gelijks met groote persoonlijke aanminnigheden be-

gaafd was, en dat de man meer geweren bij zich

had dan Robosoh" Crusoe , eene jagersbuis droeg en

twee groote honden aan boord medenam. Bij verder

nadenken herinner ik mij, dat hij als een genees-

middel voor de zeeziekte warm gebraden zwijnen-

vleesch met afgetapte ale aanried , en ook niet op-

hield, dagen achtereen, meesttijds op zijn bed lig-

gende, onophoudelijk die geneesmiddelen te baat te

nemen. Ik dien hier tot berigt voor de nieuwsgie-
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rigen bij te voegen, dat het stellig zijn doel miste.

Alzoo het weder bij aanhoudendheid en voorbeel-

deloos woest bleef, kwamen wij gewoonlijk een uur

voor den middag min of meer ziek en akelig in de

kajuit omzwerven, en ons op de sofa's nederlig-'

gen, om een weinigje bij te komen. In dien tus-

schentijd kwam dan de kapitein eens naar ons kij-

ken, deelde ons den staat van den wind mede, en

de zekerheid, dat het morgen wel veranderen zou

(op zee is het weder morgen altijd beter), hoeveel

knoopen het schip in een uur liep, enz. Verdere

waarnemingen omtrent lengte of breedte, waar wij

ons bevonden, kon hij ons niet mededeelen; want

de zon liet zich niet zien. De beschrijving van één'

dag moge voor al de overige gelden. Hier is zij.

Als de kapitein dan weder heengegaan is, gaan

wij een weinig lezen, wanneer het er licht genoeg

toe is ; zoo niet
,

praten en dutten wij bij afwisse-

ling. Op eens wordt de schaftklok geluid en de

hofmeestersvrouw komt beneden met een' rookenden

schotel gebakken aardappelen en een anderen met

gebakken appelen : daarbij eenige schotels met var-

kensrib, koude ham, ingezouten pekelvleesch, of

misschien een rookenden schotel met eenige warme

kalfslapjes. Wij vallen op al die lekkernijen aan
,

eten er zoo veel van als wij kunnen (wij beginnen

thans hongerig te worden), en blijven zoo lang als

mogelijk is daarmede bezig. Als het vuur branden

wil , en dat wil het somtijds , maken wij ons zeer

vrolijk ; wil het niet branden , dan vertelt iedereen

aan zijn' buurman , dat hij het regt koud vindt ; wij

wrijven onze handen , wikkelen ons in onze rokken
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en cloaken , en gaan weder liggen
?
om tot etens -

tijd toe te slapen, te keuvelen , of indien het mo-

gelijk is, te lezen. Te vijf ure luidt weder een

bengel en de hofmeestersvrouw verschijnt andermaal

met een' schotel met aardappelen — ditmaal ge-

kookt — en allerlei soorten van warm vleesch, waar-

bij wij vooral het gebraden varkensvleesch, als me-

dicijn gebruikt, niet dienen te vergeten. Wij gaan

weder aan tafel zitten , nog beter in onzen schik dan

te voren, en rekken den maaltijd zoo lang wij kun-

nen met een tamelijk beschimmeld dessert van ap-

pelen , druiven en china's-appelen ; wij drinken er

wijn bij of brandewijn met water. De flesschen en

glazen staan nog op de tafel • maar de appelen en

china's-appelen rollen naar dat het hun gelegen komt,

en volgen de beweging van het schip , terwijl op

eene bepaalde uitnoodiging voor den avond de doc-

ter beneden komt, om de vierde man aan eene der

whistpartijen te zijn , die terstond na zijne komst

beginnen. Alzoo het een vrij winderige avond is en

de kaarten niet willen blijven liggen , steekt ieder

van ons de trekken, die hij maakt, in zijn' zak.

Wij zetten die whistpartijen , behalve een' korten tus-

schentijd voor de thee met het geroost brood, on-

afgebroken voort tot elf ure of daaromtrent , wan-

neer de kapitein weder beneden komt met een zuid-

wester stormhoed onder zijne kin vastgeknoopt en

een pyjekker om zijn lijf, waarvan het water afdrui-

pende waar hij staat alles rondom hem nat maakt.

Dan houdt het kaartspelen op en de flesschen en gla-

zen komen weder op de tafel, en na een genoegelijk

praatje over het schip
, ever de passagiers en over
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algemeene onderwerpen , slaat de kapitein , die nooit

te kooi gaat en altijd in eene vrolijke luim is,

den kraag van zijn pyjekker op om weder naar het

dek te gaan, schudt iedereen in de rondte de hand

en gaat al lagchende, en zoo vrolijk alsof het na

eene verjaarpartij was, het stormachtige weder op

nieuw te gemoet.

Wat het dagelijksche nieuws aangaat , daaraan ont-

breekt het nooit. De eene passagier heeft gisteren-

avond in het paveljoen veertien ponden met vingt-

et-un verloren; de andere kraakt alle dagen zijne

üesch Champagne > en geen sterveling weet vanwaar

het komen kan; want hij is toch maar met meer

dan een kantoorbediende. De eerste machinist heeft

duidelijk gezegd , dat er nooit zulk een tijd — hij

meent zulk een weder geweest is — dat er twee

knappe lieden van hem ziek zijn, en dood afgewerkt

een verzoek van vrij te zijn hebben ingeleverd. Een

aantal kooijen staan vol water en al de hutten zijn

lek. De kok , dien heimelijk de beschadigden bran-

dewijn nog al te lekker gesmaakt heeft, is dronken

in zijne hangmat gevonden en heeft aan de stoom-

machine moeten werken, totdat hij weer nuchter

was. Al de schrijvers zijn na verschillende maaltij-

den den trap afgevallen en loopen overal met pleis-

ters belegd. De bakker is ziek en de kok niet regt

zoo als het behoort. Om den laatsten te vervangen

heeft men een' anderen moeten nemen. Spreekt men

van nieuws ! Geene twaalf moorden aan den wal wor-

den zóó bepraat als deze weinig beteekenende voor-

vallen op zee.

Op die manier tusschen onzen rubbers en zulke
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koffijhuispraatjes onzen tijd verdeelende, liepen wij (al-

thans wij dachten het) op den vijftienden avond van

onze reis , onder eene labberkoelte en bij lichte maan

de haven van Halifax in ; waren ook inderdaad den

vuurtoren reeds voorbij en hadden den loods aan het

werk gesteld, toen het schip eensklaps op eene mod-

derbank stiet. Alles liep terstond naar boven; de

gangboorden waren in een oogenblik vol volk, en

er heerschte gedurende eenige minuten zulk eene ver-

warring, dat de grootste beminnaar van wanorde niet

beter had kunnen verlangen te zien. De passagiers,

de stukken, de watervaten en alles wat zwaar was,

werd naar achteren gestuwd , om het schip voor aan

den boeg te ligten, en zoo geraakten wij weder vlot.

Nadat wij een' tijdlang naar eene streep van don-

kere voorwerpen waren heengedreven (waarvan ons

de nabijheid zeer spoedig na het ongeluk door een

luid geroep van » branding vooruit!" aangekondigd

was) , en nadat de loodlijn al gedurig* minder diep-

te van water aanwees, lieten wij eindelijk het anker

vallen in een' zeer vreemden hoek , die er zeer bui-

tenlandsch uitzag, en dien niemand dergenen, die

zich aan boord bevonden , herkende , hoezeer wij aan

alle kanten zoo digtbij van het land omringd waren,

dat wij de takken der boomen duidelijk konden zien

zwaaijen.

Het was iets vreemds voor ons in de diepe stilte

van den nacht, en bij het ophouden van het voort-

durend gerammel en geklapper der stoommachine

,

die ons gehoor zoo onafgebroken vermoeid had , de

blikken van verbaasdheid op al de gezigten op te

merken
, van de scheepsofficieren en de passagiers

3
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af tot de machinisten en stokers toe , die ook al een

voor een van beneden af kwamen opdagen en in

een rookerig en smokerig groepje bij den trap van

de stookkamer bleven staan en elkander hunne ge-

dachten fluisterende mededeelden. Na het vruchte-

loos oplaten van eenige vuurpijlen en het lossen van

eenige seinschoten, in de hoop van bijstand van

den wal te ontvangen , of ten minsten eenig licht

te zullen zien, werd er besloten eene boot aan wal

te zenden. Nu werd het vermakelijk te zien, hoe

gedienstig zich vele der passagiers betoonden, om

vrijwillig met die boot mede naar wal te gaan. Dat

was natuurlijk voor het algemeene belang, en niet

omdat zij dachten, dat het schip eenigzins op eene

gevaarlijke plaats lag , of de mogelijkheid voorzagen,

dat het bij de eb op zijde zou kunnen vallen. Even

grappig was het te zien hoe vreesselijk de arme loods

binnen dien korten tijd de gunst van iedereen ver-

loren had. Hij was van Liverpool medegegaan en

had zich gedurende de gansche reis door het vertellen

van historietjes aangenaam en als een' aartsspotboef

kenbaar gemaakt. Evenwel stonden thans al dege-

nen , die het meest met zijne grappen hadden op ge-

had, hem de vuist voor den neus te houden, hem

met verwenschingen te overladen en voor een on-

deugenden schelm uit te maken!

De boot voer weldra heen met eene lantaren aan

boord, en kwam binnen den tijd van een uur we-

der. De Officier , die er het bevel over voerde

,

had een vrij hoog jong boompje bij den wortel uit-

getrokken en dat medegebragt, om het mistrouwen

van eenige der passagiers gerust te stellen, die zich
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niet anders verbeeldden
7
dan dat zij bedrogen waren

en schipbreuk zouden lijden , en die daarom niet ge-

looven wilden, dat hij aan wal geweest was, maar

slechts een weinig had rondgeroeid in den mist om
hen te bedotten en hun' dood te beramen. Onze ka-

pitein had van den beginne af begrepen, dat wij in

eene plaats moesten liggen, die de Oostelijke Door-

togt heette; en dat was ook zoo. Het was, wel is

waar , de plaats , waar wij het allerminste zijn moes-

ten, maar een spoedig opgekomen mist, of eene

misrekening van den loods waren er de schuld van.

Wij bevonden ons van banken, klippen en ondiep-

ten van allerlei aard omringd , maar waren bij louter

toeval naar de veiligst mogelijke plek van dien om-

trek heengedreven. Door dat berigt en door de verze-

kering, dat de tijd van de eb verstreken was, gerust-

gesteld, gingen wij 's nachts te drie uren naar bed.

Des anderen daags was ik te half negen in den

ochtend bezig met mij te kleeden , toen het gedruisch

boven mijn hoofd mij naar het dek lokte. Toen

ik 's nachts vandaar ging, was het donker, mistig

en vochtig, en wij zagen niet dan witachtige heu-

vels rondom ons, en nu voeren wij door een' effen

breeden stroom , en legden elf mijlen in een uur af.

Onze vlag wapperde vrolijk van den steng; het scheeps-

volk was in zijn beste pakje gedost, de Officieren

in volle uniform; de zon scheen als 'op een' schoo-

nen Aprilsdag in Engeland. Het land strekte zich

aan weerskanten van ons uit, hier en daar als met

witte moesjes van sneeuw bestreept. Wij zagen groo-

te houten huizen; de bewoners voor hunne deuren;

telegrafen bezig met seinen — vlaggende vaartuigen,

3 *
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werven , schepen, kaaijen vol menschen. Wij hoor-

den schreeuwen, juichen, zagen mannen en jongens

de schuinsche hellingen af naar het havenhoofd loo-

pen. Alles was zoo vrolijk en vermakelijk voor ons

oog, dat geene woorden het kunnen schilderen. Wij

kwamen eene werf voorbij, die met al de ons aan-

gapende gezigten als bevloerd scheen
;
gingen tegen

dezelve aanliggen en werden er, na het vieren en

spannen van eenige kabels, aan vastgemaakt. Een

twintigtal onzer sprong op den trap, zoodra die, om
ons te helpen, uitgestoken was, en bijkans nog voor

dat hij het schip aanraakte — en zie, daar stonden

wij weder op den veiligcn, vasten grond!

Dat Halifax zoude mij, geloof ik, een Elvsium

zijn toegeschenen, al ware het ook om zijne somber-

heid merkwaardig geweest. Zeker is het, dat ik een'

zeer gunstigen indruk van de stad en hare inwoners

met mij nam , en tot op dit oogenblik toe behouden

heb. Ik betreurde het meer dan ik zeggen kan
1

dat ik naar huis ben gekomen, zonder in de gele-

genheid te zijn geweest, om er nog eens weder te

komen , en de vrienden , die ik er op dien dag maak-

te, vriendschappelijk de hand te reiken.

Juist op dien dag had de opening plaats van de

algemeene wetgevende vergadering, en bij die gele-

genheid werden de formaliteiten bij het begin eener

nieuwe zitting van het Parlement in Engeland zoo

volkomen nagebootst, en zoo deftig op eene kleine

schaal vertegenwoordigd, dat ik mij verbeeldde de

zaal van JVestminster door het verkleinglas van een'

verrekijker te zien. De Gouverneur hield als de ver-

tegenwoordiger van Hare Majesteit datgene, wat men



DE HEEKRElZr. '>7

de troonrede zou kunnen noemen. Hetgeen hij te

zeggen had, zeide hij op een' krachtigen en manne-

lijken toon. De stafmuzijk buiten het gebouw speel-

de met yeel vuur het » God save the Queen" voor-

dat Zijne Excellentie nog voleindigd had te spreken:

het volk juichte ; de aangestelde ambtenaren klapten

in hunne handen; de ambteloozen schudden hunne

hoofden; de gouvernementsgezinden zeiden, dat er

nog nooit beter gesproken was; de oppositie ver-

klaarde nog nimmer iets jammerlijkers gehoord te

hebben; de spreker en de leden van het Huis ver-

lieten hunne plaatsen om veel te praten en weinig

te doen; in één woord, iedereen beloofde zijn best

te doen en ging den ouden slender
,
juist zoo als het

bij dergelijke gelegenheden in het moederland gaat.

De stad is aan den kant van een' berg aangelegd

,

op welks hoogsten top een sterk maar nog niet vol-

bouwd fort staat. . Van dien top af tot aan den kant

van het water toe loopen breede en aanzienlijke stra-

ten, welke van andere kruisstraten; evenzijdig met

de rivier loopende, doorsneden worden. De huizen

zijn meerendcels van hout. De markt wordt er in

overvloed van alles voorzien , en de levensmiddelen

zijn er goedkoop. Alzoo het weder voor dien tijd

van het jaar ongemeen zacht was, werd er weinig

geard, maar wij zagen toch eene menigte van die

rijtuigjes hier en daar op afgezonderde plaatsen staan,

waarvan er sommigen zoo prachtig en sierlijk opge-

pronkt waren, dat zij zonder eenige verandering als

triomfkarren in de melodrama's van Astley hadden

kunnen dienen. Het was een overschoone dag: de

lucht versterkend en gezond en het gansche voorko-
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men van de stad vermakelijk, woelig en bedrijvig.

Wij lagen hier zeven uren om de brieven af te

geven en weder andere mede te nemen. Eindelijk al

onze pakkaadje en passagiers (tot zelfs twee of drie

buitengewone geesten toe, die zich te veel aan oes-

ters en Champagnewijn te goede gedaan hebbende,

in weinig bezochte straten beseffeloos op hun* rug

liggende wedergevonden waren); bijeen verzameld

zijnde, werd het stoomwerktuig op nieuw in bewe-

ging gebragt, en wij stelden koers naar Boston.

In de baai van Fundy andermaal onstuimig we-

der treffende, werden wij den gansenen nacht en

daarop volgenden dag even zoo voortgeslingerd als wij

het reeds gewoon waren. Op den volgenden na-

middag, Zaturdag den twee en twintigsten Januarij,

kwam eene Amerikaansche loodsboot naast ons lig-

gen, en kort daarna werd de » Brittannia ," stöom-

paket van Liverpool, na een overtogt van achttien

dagen, door den telegraaf te Boston geseind.

Het is mij onmogelijk de onbeschrijfelijke belang-

stelling eenigzins vergroot te schetsen, waarmede ik

mijne oogen rondom mij heen liet weiden , zoodra de

eerste heuveltoppen van den Amerikaanschen grond

even gelijk molhoopen boven de groene zee begon-

nen uit te steken, langzamerhand grooter en grooter

werden, en ten laatste eene onafgebrokene kustlinie

begonnen te teekenen .• Een scherpe wind blies ons

vlak in het aangezigt: aan land vroor het^geweldig

en de koude was allervinnigst. Doch de lucht was

zoo klaar en helder, zoo droog en schitterend, dat

de temperatuur niet slechts verdragelijk , maar zelfs

verrukkend was.
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Hoe lang of ik op dek bleef om in de rondte te

zien totdat wij naast het dok lagen, en hoe ik

de honderd oogen van Argus gehad hebbende, die

evenwel alle wijd opengespalkt zoude hebben, om

al die nieuwe voorwerpen te beschouwen , — is een

onderwerp, met welks behandeling ik dit Hoofdstuk

niet langer wil rekken. Even weinig wil ik meer

dan met een' enkelen wenk spreken van mijn' mis-

slag, toen ik vooronderstelde, dat een aantal zeer

bedrijvige lieden, die, toen wij de werf naderden,

met gevaar van hun leven, tegen het boord opklau-

terden , nieuwsboden waren , in alles gelijk aan die

klasse van lieden bij ons , terwijl zij , in weerwil van

hunne lederen valiezen met nieuwspapieren , die som-

mige van hen om hunnen hals hadden hangen, en

de breede vellen, die andere in hunne hand hiel-

den, niet meer of minder dan uitgevers van boeken

waren, die zich in persoon aan boord van de sche-

pen begeven, alleen, gelijk mij iemand onderrigtte,

» omdat zij de geestverheffing daarvan zoo zeer be-

minden." Het zij genoeg, wanneer ik hier zeg, dat

een van die indringers met eene beleefde buiging,

voor welke ik hem bij dezen nog dank zeg, vooruit

liep, om ons plaatsen in het logement te bestellen,

en dat ik hem achterna komende, gelijk ik spoedig

daarna deed, al de gangen van het logement door-

liep, onwillekeurig den stap van Mr
. T. P. Cooke

in een nieuw scheepsmelodrama navolgende.

»Een middagmaal, zoo het u gelieft!" zcidc ik

tegen den knecht.

i» Wanneer?" vroeg de knecht.

"Zoodra mogelijk," zeïde ik.
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»Regt uit?" vroeg de knecht.

Na een oogenblik aarzelen antwoordde ik onver-

schillig weg: »Neen."

Niet regt uit?" riep de knecht uit, met eene ver-

baasdheid, welken mij zelven deed schrikken.

Ik keek hem vragende aan, en hernam: )>Neen,

ik wil het liever afzonderlijk in deze kamer hebben.

Daar houd ik het meest van."

En nu meende ik, dat de knecht geheel en al

buiten zich zelven zoude geraakt zijn , hetgeen ik ook

stellig geloof dat gebeurd zou zijn zonder de tus-

schenkomst van een ander man, die hem in het oor

fluisterde: «Terstond."

» Zoo, dat kan men verstaan!" zeide de knecht,

mij medelijdend aanziende: »Regt uit."

Nu begreep ik eerst, dat »regt uit" en » terstond"

eene en dezelfde zaak waren. Ik verbeterde der-

halve mijn eerste antwoord en zat tien minuten daar-

na aan mijn middagmaal , en ik verzeker u , dat het

een hartig middagmaal was.

Dat logement (het is zeer goed) heet Tremont-

House. Het heeft meer galerijen, colonnades, bin-

nenplaatsen en gangen, dan ik mij herinneren of de

lezer gelooven kan. Het is in het geheel weinig

kleiner dan het paleis te Amsterdam.
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Aan al de openbare kantoren van Amerika onder-

vindt men de uiterste beleefdheid. De meeste van

de onze zijn in dat opzigt voor groote verbetering

vatbaar , en vooral het tolkantoor zoude wel doen

met een voorbeeld aan de Vereenigde Staten te ne-

men , en het de vreemdelingen een weinig minder

lastig te maken. De laaghartige roofzucht der Fran-

sche ambtenaren is reeds verachtelijk genoeg, maar

de onze kenmerken zich door eene stroeve en boer-

sche lompheid, welke even zoo stuitende is voor a

degenen , die in hunne handen vallen , als onteeren-

de voor de natie, die zulke onbeschofte rekels aan

hare poorten duldt om de reizigers af te snaauwen.

Bij mijne aankomst in Amerika werd ik ten zeer-

ste getroffen over het groot onderscheid daarvan aan

hun tolkantoor en over de beleefde , minzame welte-

vredenheid , waarmede aldaar de ambtenaren zich van

hun' pligt kwijten.

Alzoo wij , ten gevolg van eenig oponthoud aan

de werf , niet voordat het reeds donker was , te Bos-

ton aan land gingen, bezag ik de stad eerst onder
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het gaan naar het tolkantoor op den morgen na on-

ze aankomst, die een zondag was. Ik durf niet zeg-

gen , hoeveel aanbiedingen van banken en kerkstoe-

len ons voor dien morgen , nog eer wij ons eerste

middagmaal in Amerika ten halve gebruikt hadden

,

wel bij wijze van schriftelijke uitnoodiging gedaan

werden; maar als ik er eens in het ruwe naar gis-

sen zal en zonder in eene naauwkeurige opsomming

te treden, dan geloof ik, dat ons ten minste zooveel

zitplaatsen aangeboden zijn , als voor een veertigtal

groote volwassen huisgezinnen genoeg was geweest.

Het aantal der geloofsleeren en Christelijke gemeen-

ten, welke de eer van ons bijzijn aanzochten, was

naar evenredigheid daarvan zeer groot.

Door het gemis van al onze kleederen niet in staat

zijnde op dien dag naar de kerk te gaan , waren wij

genoodzaakt al die aanbiedingen van de eerste tot

de laatste toe af te wijzen, en ik moest mij mijns

ondanks het genoegen ontzeggen van Dr
. Channiiïg

te hooren, die na een' geruimen tusschentijd juist op

dien ochtend voor het eerst weder zou prediken. Ik

maak vermelding van dien achtingswaardigen en be-

kwamen man (met wien ik spoedig daarna het ge-

noegen heb gehad van persoonlijk bekend te wor-

den) , ten einde de zelfsvoldoening te hebben , van

mijn nederig offer van achting en eerbied voor zijne

uitmuntende bekwaamheden en zijne edelaardige in-

borst te bewijzen
,

gelijk mede voor de vrijmoedige

menschlievendheid , waarmede hij met opgehouden

heeft zich tegen die hatelijkste van alle schandvlek-

ken en bitterste van alle rampen , den slavenhandel

,

aan te kanten.
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Doch om naar Boston weder te keeren. Toen ik

op dien zondag-morgen de straten doorliep, was de

lucht zoo helder, en waren de huizen zoo glanzig

en vrolijk; de uithangborden waren met zulke le-

vendige kleuren geverwd ; de vergulde letters waren

zoo schitterend: de gebakken steenen zoo rood; de

andere soort van steen was zoo wit ; de luiken en

balustraden zoo regt groen; de koperen knoppen en

platen aan de huisdeuren zoo buitengewoon glinste-

rend en flikkerend; en met dat al zoo eenvoudig en

onbeduidend van aanzien, dat elke straat van de

stad volkomen naar eene tooneel-decoratie geleek. In

de winkelstraten is het zelden het geval, dat een

koopman, (indien ik het wagen mag iemand een'

koopman te noemen, waar ieder een handelaar is)

boven zijn pakhuis woont, zoodat aldaar in een en

hetzelfde huis velerlei neringen gedreven worden en

de gansche voorgevel met borden en opschriften be-

dekt is. Onder het wandelen en nazien van die bor-

den verbeeldde ik mij telkens eenige daarvan eene

andere gedaante te zullen zien aannemen , en sloeg

geen' hoek om zonder naar den Clown en den Pan-

talon te kijken, die zich, ik twijfelde daar niet aan,

hier of daar in een portaal of achter den een of

anderen pilaar verborgen hadden. Wat Harlekijn

en Colomhine betrof, ik bespeurde weldra (op het

tooneel zoeken zij toch ook altijd een woonhuis,) dat

zij in een zeer gering klokkenmakers winkeltje van

ée'ne verdieping hoog, nabij het logement woonach-

tig waren. Dit winkeltje had, behalve eene menigte

andere zinspreuken en devisen, die bijna den gan-
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schen voorgevel bedekten , ook nog een' grooten wij-

zer uithangen , waar men evenwel, zoo als te begrij-

pen is, wel overheen kon springen.

De voorsteden zien er, indien het mogelijk is,

nog onbeduidender dan de stad zelve uit. De witte

houten huizen (zoo wit dat het iemand, die er naar

kijkt, doet knipoogen,) met hunne groene jalou-

ziën, liggen verstrooid uit elkander en in alle rig-

tingen verspreid , zonder dat zij eenigzins in den

grond schijnen te staan. Daarbij zijn er al de kleine

kerken en kapellen zoo stijf en zoo kakelbont ge-

verwd , dat ik bijna meende zulk een gansch gebouw

even als een stuk kinderspeelgoed , uit elkander te

nemen en in eene doos te kunnen bergen.

De stad is fraai en ik verbeeld mij , dat zij op

alle vreemdelingen een' zeer gunstigen indruk zal

maken. De bijzondere woonhuizen zijn er meestal

breed en smaakvol ; de winkelhuizen goed en de

openbare gebouwen fraai. Het Statenhuis of het

Provinciehuis staat op den top van eenen berg, die

van den kant des waters af eerst allengs en vervol-

gens zeer steil opsteekt. Voor hetzelve is een groen

veld, de Meent, of gemeene wandelplaats genoemd.

Het is een allerbevalligst standpunt , en van den top

des bergs af beschouwt men het panorama van de

gansche stad en de omliggende landstreek. Behalve

een aantal huishoudelijke vertrekken vindt men twee

aanzienlijke zalen in het gebouw. In de eene daarvan

houdt de Kamer der volksvertegenwoordigers hare

zittingen; in de andere de stedelijke raad. Hetgeen

ik hier heb zien verrigten
,
geschiedde met den mees-
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ten ernst en waardigheid, en de aanhangige onder-

werpen waren geschikt om de aandacht bezig te hou-

den en ontzag in te boezemen.

Er valt niet aan te twijfelen of de groote voor-

uitgang in zedelijkheid en beschaving te Boston
,

behoort toegeschreven te worden aan den onmerk-

baren invloed der Hoogeschool van Cambridge , wel-

ke drie of vier mijlen ver van de stad af ligt. De

hoogleeraren van die universiteit zijn lieden van ge-

leerdheid en groote verdiensten. Zij zijn zonder eene

enkele uitzondering , zooveel ik weet , mannen , die

elke maatschappelijke vereeniging in de beschaafde

wereld tot eer en sieraad zouden strekken. Vele der

aanzienlijke inwoners van Boston en deszelfs omstre-

ken
,
ja , ik durf er bij verzekeren , verre weg het

grootste gedeelte dergenen , die alhier de fatsoenlijke

bedieningen bekleeden , zijn aan diezelfde school ge-

vormd geworden. Welke ook de gebreken der Ame-

rikaansche Hoogeschoïen zijn mogen, men kan ze

niet beschuldigen van vooroordeelen voort te plan-

ten, de femelary aan te kweeken, aan den zuur-

desem des ouden bijgeloofs gehecht te blijven, zich

tegen de volksverlichting aan te kanten , of de vrijheid

der godsdienstige gezindheden te dwarsboomen. In-

tegendeel, uit de strekking van derzelver onderrigt

blijkt ten 'duidelijkste, dat zij eene wereld en wel

eene zeer wijde wereld erkennen , die buiten de mu-

ren ligt van hare gehoorzalen.

Het was mij een onbeschrijfelijk genoegen de bij-

kans onmerkbare maar niettemin zekere werking van

die inrigting op de smalle gemeente van Boston te

ontdekken, en telkens te bespeuren hoe beschaafd-
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heid en smaak voor het goede zich door haar bij

dezelve ontwikkeld hebben ; hoe er de teederste

vriendschapsbanden door gesloten worden, hoe er

de ligtzinnigheid en het vooroordeel door verdwenen

zijn. Het gouden kalf, dat men te Boston aanbidt,

is een dwergje, wanneer men het vergelijkt bij de

reusachtige afgodsbeelden , opgerigt in andere oorden

van dat groote koopmanskantoor , hetwelk aan de

overzijde van den Atlantischen Oceaan ligt ; en de

veelvermogende dollar verliest er bijna zijne magt

onder een geheel Pantheon van betere goden.

Ik geloof in alle opregtheid , dat de openbare in-

rigtingen van liefdadigheid in deze hoofdstad van

Massachusets de volmaaktheid zoo nabij komen,

als het rijpste verstand , welwillendheid en mensch-

lievendheid vermogt hebben te bewerken. Ik ben

nimmer in mijn leven zoo zeer getroffen geweest

door het aantreffen van het geluk onder omstandig-

heden van ontbering en armoede, als terwijl ik die

inrigtingen bezocht.

Het is een in het oog loopend en streelend ken-

merk van al dergelijke instellingen in Amerika , dat

zij door den Staat of ondersteund of geheel onder-

houden worden , of indien zij al dien onderstand niet

behoeven , dat de Staat evenwel het bestuur derzelve

in de hand werkt. Uit het oogpunt beschouwd van

hare strekking om den geest der arbeidende standen

te verheffen of neder te drukken
,
geloof ik stellig

,

dat zulke inrigtingen door het land onderhouden,

oneindig beter zijn dan door bijzondere maatschap-

pijen, hoe aanzienlijk ook de fondsen wezen mogen

door de laatstgenoemde daartoe bijeengebragt. In
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ons eigen Vaderland, alwaar de besturen niet dan

sedert korten tijd begonnen hebben eenigzins op de

groote volksmenigte acht te slaan of dezelve als we-

zens te beschouwen , die voor zedelijken vooruitgang

vatbaar zijn, heeft men partikuliere liefdadige in-

stellingen tot stand gebragt, die voor de armen en

behoeftigen van een onberekenbaar voordeel geweest

zijn. Doch het landsbestuur geen deel aan dezelve

nemende
,

geniet ook niets van de dankbaarheid
,

welke die weldaden inboezemen , en geen' anderen

onderstand of huisvesting verleenende , dan die van

de gevangenis en het werkhuis , wordt het door de

behoeftigen ook meer als een' gestrengen tuchtmees-

ter beschouwd , die hard en schielijk straft , dan als

een beschermer , die in het uur van nood zorgvul-

dig en waakzaam op hunne nooddruft past.

De stelregel, dat er van kwaad iets goeds komen

kan, wordt door zulke inrigtingen in het vaderland

ten duidelijkste toegelicht. Een zeer rijk, hoogbe-

jaard man , of zulk eene vrouw , die dik in de be-

hoeftige neven en nichten zit, maakt op zijn minst

genomen eenmaal 's weeks een testament. De oude

heer of oude dame, die in het best van zijn leef-

tijd zich nooit door eene bijzondere weldadigheid on-

derscheiden heeft, is van het hoofd tot de voeten

met allerlei pijnen bezet , daarbij vol grillige en zotte

inbeeldingen
, wantrouwend , achterdochtig en krib-

big. Een vorig testament in stukken te scheuren

en er een nieuw voor in de plaats te bedenken, zie-

daar al wat hun eindelijk te doen overblijft. Hunne

nabestaanden en vrienden (waarvan er dikwijls vele

opgevoed zijn met het denkbeeld, dat zij eenmaal
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een aanzienlijk gedeelte van dien eigendom zullen

beërven
i

en daarom van den wieg af onbekwaam

gemaakt zijn om iets nuttigs te leeren) worden zoo

dikwijls onverhoeds onterfd, weder benoemd en op

nieuw onterfd , dat de gansche familie , tot den ver-

sten achterneef toe, gedurig in eene koortsachtige

beweging gehouden wordt, Eindelijk begint de oude

heer of de oude dame te bespeuren, dat het nu

niet lang meer duren kan, en hoe duidelijker dit

blijkt, hoe zekerder de oude heer of dame ook

ontdekt, dat de gansche familie tegen den armen

stervenden neef of nicht eene zwamenzwering gemaakt

heeft. Daarom maakt de oude heer of de oude da-

me nog een laatste — stellig een laatste testament—
verbergt het in een Chineschen theepot en sterft daags

daarna. Vervolgens blijkt, dat de gansche nalaten-

schap in een half dozijn liefdadige bestellingen ver-

deeld is geworden , en dat de overleden erfsteller

uit louteren spijt vrij wat goed gedaan heeft ten kos-

te van vrij wat kwaad en vrij wat ellende. —
Het Instituut van Perkins voor de blinden van

Massachusets , te Boston, wordt bestuurd door een

aantal Directeuren , die een jaarlijksch verslag aan

de deelnemende Leden afleggen. De behoeftige blin-

den van dien Staat worden aldaar kosteloos opgeno-

men. Die van het naburige Connecticut, of van de

staten van Maine , Vermont of Nieuio-Hampshire

worden er in toegelaten op eene volmagt van den

Staat , waartoe zij behooren , of kunnen zij die niet

erlangen
, dan behooren zij van hunne vrienden eene

verbindtenis te verwerven tot betaling van omtrent

twintig Engelsche ponden voor den kost en het on-
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derwijs gedurende het eerste jaar , en tien voor het

tweede. »Na verloop van het eerste jaar" zeggende

Directeuren n zal er eene rekening-courant van eiken

leerling worden overgelegd : zijn kostgeld zal niet

boven de twee dollars in de week beloopen, iets

meer dan acht Engelsche schellingen. Ten beloope

van de som door den Staat of door zijne vrienden

voor hem betaald zal hem krediet verleend worden

:

gelijk mede voor hetgeen hij verdienen mogt boven

zijn kostgeld, in diervoege, dat alles wat hij meer

dan een' dollar in de week verdient, hem zal toe-

behooren. In het derde jaar zal men zien of zijne

verdienste zijn kostgeld te boven gaat, in welk ge-

val het aan zijne keus w ordt overgelaten om te blij-

ven en zijne verdienste te ontvangen, of niet. Die-

genen van hen , die hun' kost niet kunnen verdie-

nen blijven niet in het huis ; want men oordeelt het

ondoelmatig van die instelling een aalmoeseniershuis

te maken, of andere dan werkzame bijen in den

korf te houden. Dezulke, die door ligchaamsge-

breken of door verstandeloosheid ongeschikt tot den

arbeid worden bevonden, zijn ook daardoor onge-

schikt om leden van eene werkzame maatschappij uit

te maken , en dienen daarom ook eerder in een gast-

of ziekenhuis te worden opgenomen."

Op een zeer schoonen wintermorgen ging ik die

inrigting bezoeken : met een' Italiaanschen hemel bo-

ven ons hoofd en de lucht overal rondom ons zoo

klaar en helder, dat zelfs mijne oogen, die niet van

de beste zijn, den omtrek der verstafgelegen voor-

werpen duidelijk onderscheidden. * Even gelijk de

meeste andere openbare inrigtingen van dien aard in

4
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Amerika , staat dat gebouw een groot half uur gaans

buiten de stad op eene vrolijke en gezonde plek.

Het is ruim, luchtig en fraai. Het staat op eene

hoogte , vanwaar men het uitzigt heeft over de ha-

ven. Toen ik een oogenblik voor de denr staan

bleef, om op te merken hoe vrij en frisch die lig-

ging was — hoe de baren gestadig van waterbellen

glinsterden, die van onderen tot naar de oppervlakte

opkwamen, alsof de wereld van beneden even als

die van boven, schitterde van den glans der zon-

toen ik van het eene zeil na het andere ten laatste

zeer in de verte een schip zag , welks zeil , een klein

wit glinsterend vlekje, de eenigste wolk uitmaakte

aan den ruimen uitgestrekten blaauwen hemel — en

mij omkeerende een' blinden knaap zijn gelaat dien-

zelfden kant heen zag wenden, alsof hij zelf eenig

gevoel van die treffende ruimte had , toen ondervond

ik eene soort van verdriet, dat de plaats zoo ver-

licht was , en ik wenschte om zijnentwille , dat zij

een weinig donkerder ware. Dat gevoel was natuur-

lijk slechts kortstondig en niet dan eene loutere her-

senschim, maar daarom niet minder sterk.

De kinderen waren in de verschillende kamers met

hunnen arbeid bezig , behalve eenige , die hunne taak

reeds afgewerkt hadden en aan het spelen waren. Al-

hier wordt niet, gelijk in vele inrigtingen van dien aard,

eenerlei kleeding gedragen , en om twee redenen was

ik. daar verheugd over. Vooreerst, omdat ik er ze-

ker van ben, dat niets anders dan de gewoonte en

het gemis van nadenken ons bevredigen kan met die

merken en leuzen , waarmede wij te huis zooveel op

hebben, en ten tweede, omdat het gemis daarvan
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elk kind in zijn eigen bijzonder karakter aan den

bezoeker doet voorkomen , zonder dat het onder

de eenzelvige herhaling van dezelfde kleederdragt

verloren gaat; en dit is eene bedenking van meer

gewigt dan men vermoedt. De wijsheid van een'

weinig beteekenenden schadeloozen hoogmoed op hun

uitwendig voorkomen zelfs bij de blinden aan te

moedigen , of de ongegronde gril van onze liefdadig-

heid als onafscheidelijk van een' lederen broek te be-

schouwen , zoo als wij doen , behoeft geene verdere

verklaring.

Overal in het gebouw vonden wij orde , zindelijk-

heid en gemak. De leerlingen der verschillende klas-

sen , die rondom hunne onderwijzers verzameld ston-

den, beantwoordden de tot hen gerigte vragen met

groote vaardigheid en snelheid, en met een' geest

van vrolijken naijver , die mij zeer goed aanstond. De

spelenden waren vrolijk en maakten even veel ge-

druisch als andere kinderen. Het scheen dat hunne

vriendschapsbetrekkingen vuriger en teederhartiger

waren, dan men onder jonge lieden van geen hun-

ner zintuigen beroofd zoude aantreffen; doch ik ver-

wachtte zulks en was er op voorbereid. Het maakt

een gedeelte uit van des hemels barmhartig medege-

voel voor de bedroefden.

In een gedeelte van het gebouw daartoe bijzon-

derlijk ingerigt, zijn werkplaatsen voor de blinden,

wier opvoeding voltooid is , en die een ambacht ge-

leerd hebben , maar hetzelve uit hoofde van hun ge-

brek in geene gewone werkplaats kunnen uitoefenen.

Wij zagen er velen met hun' arbeid bezig : zij maak-

ten stoffers, schuijers, matrassen enz,, en de vrolij-

4*
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ke werkzaamheid en goede orde, die in elk ander

gedeelte van het gebouw heerschte , deden zich ook

alhier opmerken.

Op het luiden van een' bengel begaven zich al de

leerlingen zonder geleider of wegwijzer naar eene

groote muzijkzaal , alwaar zij in daartoe vervaardigde

zitbanken plaats namen , en met groot vermaak luis-

terden naar eene fantaisie op het orgel, door een

van hen gespeeld. Toen deze gedaan had, die

een negentien- of twintigjarige knaap was, maak-

te hij plaats voor een der meisjes. Om haar te ac-

compagneren zongen zij gezamentlijk eén loflied, en

daarna eene soort van koorzang. Hoezeer hun toe-

stand buiten kijf niet ongelukkig was, moest men

toch hen ziende en hoorende wel treurig worden,

en ik zag één blind meisje (hetwelk voor dit oogen-

blik ten gevolge van ziekte ook van het gebruik

harer ledematen beroofd was) naast mij zittende,

haar gezigt naar hen toekeeren en in stilte weenen,

terwijl zij naar hen luisterde.

Het is iets vreemds de gelaatstrekken der blinden

gade te slaan en op te merken, hoe ongeveinsd zich

al hunne gedachten daarop teekenen. Inderdaad,

wanneer men dat ziet, behoorden zich al de zienden

te schamen over het mom, dat zij dragen. Behalve

een zweem van verlegenheid, dien men altijd op

hun gelaat zal ontdekken, en waarvan wij eene ge-

lijkenis op het onze mogen vooronderstellen, wan-

neer wij in het stikdonkere onzen weg trachten te

vinden, teekent zich elk denkbeeld ,, naarmate het

bij hen opkomt, met al de juistheid van de natuur

en de snelheid van den bliksem daarop af. Had
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ooit het gezelschap van eene groote aangelegde partij

of van eene audiëntie ten hove zoo weinig erg in

de blikken, die op hen gevestigd worden, als de

blinden, hoeveel geheimen zouden er aan den dag

komen, en welk eene huichelarij zouden wij niet

ontdekken in dat gezigtsvermogen , welks verlies wij

zoo zeer beklagen!

Die gedachte trof mij nog meer, toen ik in eene

andere kamer zat voor een meisje, hetwelk doof-

stom, van reuk en bijkans ook van smaak beroofd

was: voor een bevallig jong schepsel, hetwelk met

alle menschelijke gewaarwordingen van hart en ziel

begaafd, slechts het vermogen van een der uitwen-

dige zintuigen, — dat van het gevoel bezat. Daar

zat nu dat wezen voor mij , als het ware in eene

marmeren cel ingemetseld, die noch voor eenigen

lichtstraal , noch voor het minste geluid toeganke-

lijk was, met hare tengere blanke hand door eene

spleet heengestoken en den bijstand der mededoo-

genden smekende, om eene onsterfelijke ziel wak-

ker te maken.

Lang voordat ik haar gadesloeg was die bijstand

reeds gekomen. Haar gelaat schitterde van besef

en van vermaak. Hare haren, door hare eige-

ne handen gevlochten, zaten zamengebonden boven

een hoofd, welks verstandsbegrip en ontwikkeling

in het fraaije gelaat zigtbaar waren. Hare kleeding,

door haar zelve geschikt, was een model van zin-

delijkheid en eenvoudigheid. Haar breiwerk lag naast

haar, haar schrijfboek op den lessenaar, waar tegen

zij leunde. — Van uit den treurigsten bouwval was

het heerlijkste gebouw opgerezen.
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Even gelijk de overige bewoners van dat gesticht
,

droeg zij een groen lint over hare oogen. Naast

haar op den grond lag eene pop, welke zij gekleed

had. Ik nam die op en zag, dat zij hare nage-

maakte oogen met een groen lint
?

gelijk zij zelve

droeg, bedekt had.

Zij zat in eene afzonderlijke ruimte, door lesse-

naars en banken afgebakend
7
haar dagboek te schrij-

ven. Doch toen dat vrij spoedig gedaan was, liet

zij zich in een levendig gesprek in met de onder-

wijzeres, die naast haar zat. Deze was de lieveling

van het arme meisje. Had zij haar gelaat kunnen

zien, dan ben ik er zeker van, dat zij haar nog

meer bemind zoude hebben.

Ik heb eenige losse stukken van hare geschiede-

nis bijeenverzameld uit een verslag, hetwelk door

den man is opgemaakt, die haar tot datgeen ge-

vormd heeft, wat wij in haar gevonden hebben.

Het is een treffend en aandoenlijk verhaal; en ik

wenschte wel, dat ik het in zijn geheel kon mede-

deelen.

Haar naam is Laura Bridgman. « Zij werd ge-

boren te Hanover, in Nieuw-Hampshire , op den

21 8ten December 1829. Men zegt, dat zij een aller-

levendigst en bevalligst kind is geweest , met spre-

kende blaauwe oogen. Voordat zij anderhalf jaar

oud was, hadden hare ouders evenwel weinig hoop

van haar te zien opgroeijen , zoo zwak was zij. He-

vige toevallen overvielen haar telkens, en schenen

haar gestel erger te schokken dan zij kon weder-

staan. Haar leven hing aan een' zijden draad, maar

anderhalf jaar oud zijnde, scheen zij in krachten
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toe te nemen : de gevaarlijkste toevallen hielden op
7

en twintig maanden geleefd hebbende , was zij vol-

maakt gezond.

»Nu begonnen ook hare geestvermogens, die tot

dusver in hunnen groei beperkt gebleven waren
7
zich

spoedig te ontwikkelen , en gedurende vier maanden

van onafgebroken gezondheid legde zij (indien wij

het berigt van eene liefhebbende moeder gelooven

mogen) veel bevattelijkheid aan den dag.

» Op eenmaal echter werd zij weder ziek. Hare

oude kwaal woedde met een groot geweld vijf we-

ken lang door , en hare oogen en ooren werden ont-

stoken
,
geraakten aan het zweren en veretterden ge-

heel en al. Hoezeer nu het gezigt en het gehoor

verloren waren voor het arme kind, was deszelfs

lijden nog niet ten einde. Het bleef zeven weken

lang met de koorts behebt. Vijf maanden lang moest

het in eene donkere kamer te bed liggen. Het duur-

de een jaar voordat het zonder steun konde loopen
?

en twee jaren voordat het een' ganschen dag kon

blijven opzitten. Toen bespeurde men, dat ook het

zintuig van den reuk bijna geheel bij haar verdwe-

nen was.

» Niet voor het vierde levensjaar scheen de ligcha-

melijke gezondheid van het arme kind eenigzins her-

steld te zijn
y
en zij zelve in staat om hare leerjaren

in de wereld in te treden.

» Doch in welk een toestand ! De duisternis en stil-

te van het graf omringden haar; geen moederlijk

lachje lokte het hare uit; geene stem eens vaders

onderrigtte haar zijne klanken na te bootsen — hare

broeders en zusters waren niet dan stoffelijke lig-
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chanien , die zij kon aanraken , maar verder niets

meer voor haar dan de meubelstukken van het huis,

behalve hunne warmte en hun vermogen van zich te

kunnen bewegen ; en in dat opzigt zelfs waren zij voor

haar van den hond en de kat niet onderscheiden.

»Dan de onsterfelijke ziel, die haar was ingeplant,

kon niet sterven, noch verminkt worden, en hoe-

zeer de meeste der wegen van hare gemeenschap

met de wereld afgesneden waren, begon zij zich

evenwel door degenen, die haar overgebleven wa-

ren, te openbaren. Zoodra zij kon loopen, begon

zij eerst de kamer en vervolgens het huis te onder-

zoeken, en maakte zichzelve bekend met den uit-

wendigen vorm , de dikte , de zwaarte en den warm-

tegraad van ailes , waaraan zij hare hand kon slaan.

Zij liep hare moeder na en tastte naar hare armen

en handen , terwijl zij met den huiselijken arbeid

bezig was; en hare geneigdheid tot nabootsen spoor-

de haar aan, om dat alles ook te doen. Zij leerde

zelfs een weinig naaijen en breijen."

Wij zullen den lezer nogtans niet behoeven onder

het oog te brengen, dat de middelen, om zich met

haar in gemeenschap te stellen, ten uiterste beperkt

waren, en dat de zedelijke uitwerking van haren

jammerlijken toestand weldra begon zigtbaar te wor-

den. Zoodanige , op wie de reden niets vermag, be-

hooren door geweld bestuurd te worden, en die om-

standigheid, gepaard met hare groote ontberingen,

moest haar weldra tot een' erger' toestand brengen

dan dien der redelooze dieren, ware het met, dat

er nog bij tijds onverwachte hulp voor haar was op-

gedaagd.
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» In dien tijd was ik zoo gelukkig , dat ik van het

kind hoorde spreken, en ik haastte mij terstond naar

Hanover om het te zien. Ik vond haar van lijf en

leden welgemaakt; van een' driftigen, levendigen aard;

met een welgevormd hoofd , en haar gansche gestel

in een' welvarenden toestand. Het kostte mij weinig

moeite de ouders te overreden haar naar Boston

te zenden, en op den 4den Oct. 1837 bragten zij

haar iD het instituut.

»Een tijd lang was zij zeer bevreemd, maar een

paar weken gewacht hebbende , totdat zij met haar

nieuw verblijf bekend en een weinig aan deszelfs

bewoners gewoon was, stelden wij eene proeve in

het . werk om haar eenige willekeurige teekenen te

leeren, waardoor zij hare gedachten aan anderen

zou kunnen mededeelen.

» Van twee wegen moesten wij er één' inslaan ; of

beginnen eene teekentaai op te bouwen op den

grondslag van de spraak der natuur, waarmede zij

zelve reeds begonnen had, of haar de louter wille-

keurige taal, waarvan men zich gewoonlijk bedien-

de , te leeren , dat wil zeggen , haar voor elk bij-

zonder voorwerp een teeken te geven ; of haar een

denkbeeld van de letters bij te brengen, door wel-

ker zamenvoeging zij haar denkbeeld van het be-

staan en de manier van bestaan van alle voorwer-

pen zoude kunnen uitdrukken. Het eerste zoude

gemakkelijk geweest zijn, maar weinig hebben afge-

daan : het laatste scheen zeer moeijelijk , maar be-

loofde veel, als men het kon volbrengen. Ik be-

sloot derhalve de laatste manier te beproeven.

>» De eerste proef werd genomen door eenige voor-
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werpen van alledaagsch gebruik te nemen , b. v.

messen, vorken, lepels, sleutels enz. en bordjes aan

dezelve te hechten, waarop de namen er van in op-

gelegd schrift geteekend stonden. Deze plankjes of

bordjes betastte zij opmerkzaam, en bespeurde wel-

dra , dat de hoekige letters lepel even zooveel

van de hoekige letters vork verschilden, als de

lepel in uitwendigen vorm van de vork onderschei-

den was.

«Vervolgens werden haar kleine losse plankjes met

diezelfde woorden er op in de hand gegeven, en zij

bespeurde al spoedig, dat deze gelijk waren aan die,

welke aan de voorwerpen waren gehecht. Zij toon-

de zulks te bemerken door het plankje vork. op'

de vork en het plankje lepel op den lepel te

leggen. — Om haar aan te moedigen, werd het in-

geschapen teeken van goedkeuring, het hoofd met

de hand te streelen , op haar aangewend.

«Diezelfde manier werd toegepast op al de voor-

werpen , welke zij in handen kreeg , en zij leerde

zeer schielijk op die alle de daarbij behoorende plank-

jes te leggen. Het was echter duidelijk, dat de eenig-

ste verstandelijke werking daarbij die van nabootsing

en van herinnering was. Zij herinnerde zich, dat

het plankje boek op een boek was gelegd, en

herhaalde die beweging eerst met vergelijking van de

letters, maar vervolgens door de werking van haar

geheugen, zonder andere beweegreden dan die van

goedkeuring te erlangen, doch blijkbaar zonder het

begrip te hebben, dat er eenig verband tusschen de

beide voorwerpen bestond.

» Na verloop van eenigen tijd werden haar in plaats
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van de plankjes al de letters op afzonderlijke slukjes

papier in handen gegeven: deze werden dan naast

elkander geschikt om er boek, vork enz. van te

maken ; vervolgens werden zij door elkander ge-

mengd, en haar een teeken gegeven om die zelve

zoodanig te schikken , dat er de woorden boek,

vork enz. uit te voorschijn kwamen; hetgeen zij

deed.

» Tot dus verre was alles werktuigelijk in het werk

gegaan, en de uitkomst was omtrent zoodanig, alsof

men een' scherpzinnigen hond een aantal kunstjes ge-

leerd had. Het arme kind had er in sprakelooze

verbaasdheid bij gezeten en alles geduldig nagedaan

,

wat hare onderwijzeres deed; doch nu begon haar het

licht van de waarheid te omschijnen, haar verstand

begon te werken. Zij begreep , dat haar dit een'

weg aanwees om bij haar zelve een teeken op te

maken van elk voorwerp, dat haar in de gedachten

kwam, om dat aan een ander's begrip mede te dee-

len: en eensklaps begon haar gelaat van eene men-

schelijke uitdrukking te schitteren; zij was niet lan-

ger een hond of eene papegaai : het was de onsterfe-

lijke geest, die gretig den schakel vasthield, welke

hem met andere geesten verbond ! Ik heb het oogen-

blik bijna kunnen waarnemen , waarin zich dat besef

op haar gelaat begon te teekenen ; ik bespeurde

,

dat de grootste zwarigheid te boven was gekomen

,

en dat van nu voortaan niets dan geduld en volhar-

ding tot haar verder onderligt vereischt werd.

»De uitkomst tot nu toe is schielijk verhaald en

gemakkelijk begrepen: maar met het vervolg was

het anders gelegen: want er verliepen ettelijke we-
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ken van schijnbaar nutteloozen arbeid, voordat er

eenige vordering bespeurd werd.

»Toen wij hier boven gezegd hebben, dat haar

een teeken gegeven werd , wilden wij daarmede te

kennen geven , dat zulks geschiedde door haren lee-

raar, wiens hand zij betastte en er de beweging van

nabootste.

» De eerstvolgende stap was zich van een stel me-

talen stiften te voorzien , met de letters van het al-

phabet aan derzelver einden gegoten; gelijk mede

een bord met vierkante gaten, waarin zij die stiften

zetten kon, zoodat zij alleen de einden daarvan met

de letters boven de oppervlakte voelen kon.

»Nu zocht zij van al de voorwerpen, die haar in

handen werden gesteld, bij voorbeeld een potlood

of een horologie, de letters uit, die er het woord

van uitmaakten , schikte die naar behooren op haar

bord , en vond er een blijkbaar genoegen in het zoo

te lezen.

» Weken lang werd zij op die manier geoefend

,

totdat haar woordenboek tamelijk uitgestrekt werd,

en toen ging men tot den gewigtigen stap over om
haar door de stelling van hare vingers de verschil-

lende letters te leeren kennen, om zoo doende den

omslagtiger toestel van het bord met de stiften te

kunnen missen. Zij slaagde hierin gemakkelijk en

spoedig, want hare bevattelijkheid begon hare lees-

meesteres in de hand te werken.

»Dit was het tijdstip, omtrent drie maanden na-

dat zij begonnen had , toen het eerste verslag van

haar geval werd ingeleverd, waarin vermeld werd,

j> dat zij nu juist op de manier der doofstommen de
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vingerspraak geleerd had, en dat het vermakelijk en

wonderbaarlijk was te zien , hoe schielijk , hoe naauw-

keurig en hoe vlug zij in al haren arbeid vorderde.

Hare onderwijzeres geeft haar een nieuw voorwerp

,

b. v. een potlood in handen, laat haar dat eerst

betasten en brengt haar een denkbeeld bij van des-

zelfs gebruik: leert haar vervolgens hoe het te spel-

len , door het teeken van de letters met zijne eigene

vingers te maken. Het kind vat zijne hand en tast

naar zijne vingers, waarmede hij de verschillende

letters geteekend heeft. Zij keert inmiddels haar

hoofd een weinig ter zijde af, gelijk iemand, die

aandachtig toeluistert ; haar mond staat half open

:

zij schijnt naauwelijks adem te halen, en op haar

gelaat, hetwelk eerst verlegen stond, begint lang-

zamerhand een glimlach op te komen, naarmate zij

de les begrijpt. Dan houdt zij hare tengere vingers

op en spelt het woord in de vingerspraak. Vervol-

gens neemt zij hare stiften en schikt hare letters, en

ten laatste , om zich te verzekeren , dat zij het begrijpt

,

neemt zij al de stiften , welke het woord uitmaken

,

en plaatst die op of brengt ze in aanraking met het

potlood , of welk voorwerp het ook wezen moge."

» Het gansche volgende jaar werd besteed met ha-

re zucht te voldoen, om de benamingen te leeren

kennen van zoo veel voorwerpen als zij slechts in

handen kon krijgen, haar verder in de vingerspraak

te oefenen, op alle mogelijke wijze hare kennis van

de betrekkingen der zaken tot elkander uit te brei-

den , en in de noodige zorg voor hare gezondheid

aan te wenden.

«Ten einde van het jaar werd er een verslag van
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haren toestand ingeleverd , waarvan het volgende een

uittreksel is:

»»Men heeft buiten den allerminsten twijfel ont-

dekt , dat zij geen' enkelen lichtstraal kan zien
,
geen

geluid hoe genaamd kan hooren , en van het zintuig

van haren reuk, indien zij er eenigen bezit, vol-

strekt nimmer gebruik maakt. Haar geest woont

derhalve in eene zoo stille en diepe duisternis als

die van een gesloten graf in het midden van den

nacht. Van eene fraaije vertooning, van een liefe

lijk geluid, van een' aangenamen geur heeft zij geen

begrip, en met dat al schijnt zij zoo gelukkig en

vrolijk als een vogeltje of als een lam; en het ge-

bruik van hare verstandelijke vermogens , of het ver-

krijgen van een nieuw denkbeeld wekt zulk een ver-

maak bij haar, dat het aan hare krachtvolle gelaats-

trekken zigtbaar wordt. Zij schijnt nimmer te kwij-

nen, maar heeft al de dartele vrolijkheid van een

kind. Zij houdt van pret en vermaak, en wanneer

zij met de overige kinderen speelt
,
galmt haar schel-

le lach bovendien van al de andere uit.

»» Wanneer zij alleen gelaten blijft., schijnt zij zeer

gelukkig met haar brei- of naaiwerk, en zal zich

uren lang daarmede bezig houden. Heeft zij geene

bezigheid dan vermaakt zij blijkbaar zichzelve dooi-

de voorstelling van eene zamenspraak of door het

verlevendigen van vorige en daarom verzwakte in-

drukken. Zij telt op hare vingers of spelt de namen

van voorwerpen, die zij onlangs geleerd heeft, door

middel van de vingertaai der doofstommen. Onder

die alleenspraak schijnt zij te redeneren, na te den-

ken, te overwegen. Wanneer zij eenig woord ver-
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keerd met de vingers van hare regterhand spelt, dan

slaat zij die met de linker ten teeken van afkeuring,

gelijk hare onderwijzeres dat doet; is het daarentegen

goed
7
dan streelt zij zich zelve op het hoofd en ziet

weltevreden. Somtijds spelt zij opzettelijk een woord

verkeerd met hare linkerhand, kijkt een oogenblik

regt schalksch en lacht, en geeft die linkerhand een

tik met de regter, als om haar te straffen.

» » Gedurende dit jaar heeft zij eene groote vaar-

digheid verkregen in het gebruik van de vinger-

spraak der doofstommen, en zij spelt de woorden

en spreuken, welke zij kent, daarmede zoo vlug en

behendig, dat alleen zij, die aan die taal gewend

zijn, met hunne oogen de snelle bewegingen van

hare vingers kunnen volgen.

» » Doch hoe wonderbaarlijk ook de vlugheid is,

waarmede zij hare gedachten tegen de lucht schrijft,

nog verwonderenswaardiger is het gemak en de naauw-

keurigheid, waarmede zij de woorden leest, welke

op die manier door een ander' geschreven worden

,

door hunne handen met de hare te vatten en elke

beweging van hunne vingers te volgen, naarmate

de eene letter na de andere haar het bedoelde denk-

beeld meer en meer voor den geest brengt. Op die

wijze praat zij met hare blinde speelkameraden, en

niets toont duidelijker het vermogen van den geest

aan, om het stoffelijke tot zijne bedoeling te dwin-

gen, dan zulk eene bijeenkomst. Want indien er

eene groote bekwaamheid van twee pantomimen ver-

eischt wordt, om door de bewegingen van hun lig-

chaam en de uitdrukking van hun gelaat hunne ge-

dachten en hun gevoel te schilderen , hoeveel grooter
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moet die bekwaamheid niet worden, wanneer de

somberste nacht beiden omgeeft , en eene der spreek-

sters zelfs geen geluid kan hooren!

^Wanneer Laura door den gang loopt, met hare

handen vooruitgestrekt , kent zij terstond iedereen

,

dien zij ontmoet, en gaat hem met een teeken van

herkenning voorbij : maar als het een meisje van

haren eigen leeftijd is, . en vooral eene van hare

vriendinnetjes, omzweeft terstond een glimlachje

haren mond, zij drukt haar in hare armen, of vat

hare hand en de vingertelegraaf begint te wer-

ken, die de gedachten en het gevoel van de eene

tot het begrip van de andere moet overbrengen. Het

zijn vragen en antwoorden, mededeelingen van ver-

maak of verdriet; het is een kus van afscheid even

als onder kinderen, die geen hunner zintuigen missen."

" In den loop van dit jaar en zes maanden nadat

zij haar ouderlijk huis verlaten had , kwam hare moe-

der haar bezoeken , en het tooneel van die ontmoeting

was allerbelangwekkendst.

» De moeder stond een tijdlang met betraande wan-

gen haar ongelukkig kind aan te staren, die, haar

nog niet gezien hebbende, in de kamer liep spelen.

Daar stiet Laura zich eensklaps tegen haar , begon

dadelijk hare hand te betasten, voelde naar hare

kleederen , en zocht te ontdekken of zij haar kende

;

doch toen haar dit niet gelukte, keerde zij zich als

van eene vreemde van haar af, en de arme vrouw

kon het hartzeer niet verbergen, hetwelk zij gevoel-

de, omdat haar teedergeliefd kind haar niet her-

kende.

»Nu gaf zij Laura een snoer koralen, hetwelk zij
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te huis plagt te dragen. Het kind herkende die

terstond, sloeg ze met veel vermaak om haren hals

en ging mij driftig opzoeken , om mij te zeggen

,

dat zij begreep, dat het snoer van haar huis kwam.

«Thans wilde de moeder haar liefkozen, maar de

arme Laura, stiet haar terug en wilde liever bij be-

kenden zijn.

» Men haalde iets anders , 't welk van huis kwam

,

voor den dag, en gaf haar dat, waarop zij opmerk-

zamer de oogen sloeg. Zij betastte de vreemde

naauwkeuriger en gaf mij te kennen, dat zij be-

greep, dat die vrouw van Hanover kwam. Zij liet

zich zelfs van haar streelen, maar zoude haar toch

op het eerste teeken verlaten hebben. Nu was de

droefheid van de moeder treurig te aanschouwen;

want hoewel zij gevreesd had niet herkend te zul-

len worden, was evenwel de smartelijke zekerheid,

dat zij door hare heveling met eene koele onver-

schilligheid bejegend werd, te veel voor haar.

» Een poosje later , toen de moeder haar nog eens

vasthield, scheen er een flaauw denkbeeld bij Laura.

op te komen, dat zij mogelijk geene vreemde was.

Zij betastte daarom hare handen zeer opmerkzaam,

terwijl haar gelaat hoe langer hoe nieuwsgieriger be-

gon te staan. Zij werd eerst bleek en begon voort

daarna hevig te blozen. Het scheen, dat zij dob-

berde tusschen hoop en vrees, en nooit voorheen

teekenden zich die aandoeningen zoo sterk op eenig

menschelijk gelaat. In dit oogenblik van pijnelijke

onzekerheid trok haar de moeder digt naar hare zijde

en kuste haar hartelijk , en nu begon het kind eens-

klaps de waarheid te ontdekken. Alle mistrouwen en
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angstvalligheid verdween van haar gelaat, zij wierp

zich met teeltenen van onbeschrijfelijke blijdschap aan

het hart van hare moeder en gaf zich gewillig aan

hare teedere omhelzingen over.

»Van nu af sloeg zij op de koralen geen acht

meer; al het speelgoed, dat haar aangeboden werd

,

had geene waarde voor haar : hare speelkameraden,

voor welke zij kort te voren met blijdschap de on-

bekende verliet, poogden vergeefs haar thans van

hare moeder af te trekken, en hoewel zij mij ter-

stond als naar gewoonte, op het teeken van mij te

volgen
,
gehoorzaamde , zag ik toch , dat het met een

?

blijkbaren tegenzin was. Zij drukte zich angstvallig

tegen mij aan, en toen ik haar een oogenblik daar-

na weder bij hare moeder bragt , sprong zij haar in

de armen en omhelsde haar met eene vurige blijd-

schap.

» De scheiding , welke daarop volgde , bewees mede

de genegenheid , de bevattelijkheid en het nadenken

van het kind.

» Laura vergezelde hare moeder tot aan de deur,

zich al dien tijd innig tegen hare zijde drukkende,

totdat zij aan den drempel kwamen. Toen bleef zij

staan , en tastte rondom haar , om zich te vergewis-

sen wie nabij haar was. Bespeurende, dat het de

moeder van het kosthuis was , van wie zij veel werk

maakte, vatte zij deze bij de eene hand, en greep

met de andere stuipachtig die van hare moeder. Zoo

bleef zij een oogenblik staan, liet toen de hand van

hare moeder los, hield haren zakdoek voor hare

oogen, en zich omkeerende naar de andere vrouw,

omarmde zij die snikkende, terwijl hare moeder even
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zoo zeer van aandoening getroffen als het kind, het

Instituut weder verliet.

» Men heeft in vroegere berigten de opmerking me-

degedeeld, dat zij de verschillende graden van be-

vattelijkheid in anderen weet te onderscheiden , en

dat zij zeer spoedig een' der nieuw aangekomenen

verachtte, toen hij na verloop van eenige dagen zijn

gering verstand verried. Die onbeminnelijke zijde

van haar karakter heeft zich in den loop van het

laatst verleden jaar sterker beginnen te ontwikkelen.

»Tot hare vriendinnen en metgezellinnen kiest zij

zoodanige kinderen, die zeer bevattelijk zijn en het

best met haar kunnen spreken, maar zij heeft een'

zigtbaren afkeer van dezulken, die dom van begrip

zijn, ten ware zij die tot haar oogmerk kan gebrui-

ken, waartoe zij steeds genegen schijnt. Zij trekt

zoo veel partij van hen als zij kan, en laat zich van

haar bedienen, op eene wijze, gelijk zij wel weet,

dat zij van geene andere gedaan kreeg. Zij bewijst

van alle kanten, dat zij van Saksisch bloed gespro-

ten is.

3> Zij heeft gaarne dat andere kinderen door de

onderwijzeres, waarvoor zij eerbied gevoelt, opgemerkt

en geliefkoosd worden, doch dit moet niet te ver

gaan , of zij wordt er jaloersch over. Zij is op haar

aandeel gesteld, en dat aandeel moet, zoo al niet

dat van den leeuw, toch het grootste zijn. Is het

dat niet , dan zegt zij : Mijne moede?' zal mij toel

liefhebben

!

»Hare zucht tot nabootsing gaat zoo ver, dat zij

5 *



68 BOSTON.

haar tot daden verlokt, welke haar volstrekt onbe-

grijpelijk moeten zijn, en haar geen ander genoegen

kunnen geven dan de voldoening van een inwendig

vermogen. Men heeft haar een half uur lang zien

zitten met een opengeslagen boek voor haar , en ha

re lippen bewegende, gelijk zij dat van ziende men

schen, wanneer die lezen, opgemerkt had.

)> Eens op een' dag vertelde zij , dat hare pop ziek

was. Zij maakte al de bewegingen als om die op

te passen en een drankje in te geven: legde haar

vervolgens omzigtig te bed, en plaatste een kannetje

met warm water aan het voeteneinde , al dien tijd

niet ophoudende hartelijk te lagchen. Toen ik te

huis kwam, drong zij bij mij aan, dat ik er naar

zoude gaan zien, en het popje de pols voelen, en

toen ik haar zeide, dat zij die een' pleister op den

rug moest leggen , scheen dat haar regt goed aan te

staan
7
want zij gilde het uit van vermaak.

» Haar gevoel voor gezelligheid en over het geheel

alle hare gewaarwordingen zijn bij uitstek levendig,

en wanneer zij aan de zijde van eene harer kleine

vriendinnetjes bezig is met werken of leeren, houdt

zij telkens eenige oogenblikken daarmede op , om haar

op eene allerteederste manier te liefkozen en te kussen.

» Wanneer zij alleen gelaten wordt, schijnt het

dat zij zich daarom niet minder bezig houdt , en vol-

maakt weltevreden is, en baar natuurlijk verlangen,

om den schijn van te spreken aan te nemen , is zoo

sterk , dat zij in de vingertaai zelfs eene alleenspraak

houdt, hoe langzaam en vervelend dat ook in zijn

werk moge gaan. Doch ook zoo lang zij alleen blijft

is zij stil: want zoodra zij bemerkt, dat er iemand



B0ST0W. 69

nabij haar is, wordt zij ongeduldig, rust niet voor-

dat zij naast zoodanig iemand zitten, zijne hand vat-

ten en door teekens met hem praten kan.

»Het is vermakelijk hare onverzadelijke weetgie-

righeid waar te nemen en het vlugge begrip , dat zij

van het verband der zaken heeft. In haar zedelijk

karakter doet het goed hare bestendige weltevreden-

heid, haar levendig gevoel van haar aanzijn, hare

vleizieke genegenheid, haar openhartig vertrouwen,

haar mededoogen met de lijdenden, te aanschouwen."

Ziedaar eenige uittreksels uit de eenvoudige, maar

hoogstbelangwekkende geschiedenis van Laura Bridg-

man. De naam van haren voornamen weldoener en

vriend is Doctor Howe. Ik geloof, dat er weinig

menschen zijn zullen , die , na deze volzinnen gelezen

te hebben , zijn' naam ooit met onverschilligheid zul-

len hooren noemen.

Na het verslag, waaruit ik deze aanhalingen ge-

trokken heb, heeft Doctor Howe er nog een ander

ingeleverd. Daarin wordt de schielijke ontwikkeling

van hare geestvermogens gedurende het volgende jaar

beschreven , hetgeen hare geschiedenis tot op het laat-

ste van het verleden jaar voortzet. Het is al iets

zeer opmerkelijks , dat zij , even gelijk wij , wanneer

wij met woorden droomen en een denkbeeldig ge-

sprek houden, tot ons zelven en tot de schaduw-

beelden, die ons in den droom verschijnen, geene

woorden uitende, hare vingerspraak in den slaap be-

zigt: want men heeft het gezien, dat zij zeer door

droomen verontrust, maar uit den slaap gewekt wor-

dende, hare gedachten op dezelfde verwarde ma-

nier op hare vingers te kennen geeft, als wij on-
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der die omstandigheden de onze zouden openbaren.

Ik doorliep de bladen van haar dagboek , en vond

hetzelve met eene fraaije, duidelijke hand geschre-

veu, en in een' stijl, die volstrekt geene verdere

verklaring vereischte. Toen ik haar te kennen gaf,

dat ik haar nog eens wilde zien schrijven, verzocht

haar de onderwijzeres, die naast haar zat, haren

naam twee of driemaal op een snippertje papier te

teekenen. Terwijl zij dat deed, merkte ik op,

dat zij met hare linkerhand de regterhand , waarin

zij de schrijfpen hield, gedurig aanraakte, en bleef

volgen. Er w&ren geene lijnen over het papier ge-

haald , en hetgeen zij er opzette, schreef zij met eene

vlugge, loopende hand.

Zij had tot dus ver niet bespeurd, dat er bezoe-

kers bij haar waren, doch hare hand in die van

dengene , die mij vergezelde
,

geplaatst hebbende

,

schreef zij diens naam terstond op de hand van ha-

re onderwijzeres. Het zintuig van haar gevoel is in-

derdaad thans zoo fijn, dat zij iemand ééns heb-

bende ontmoet, hem in het vervolg altijd dadelijk

herkent, hoeveel tijd er ook tusschen moge verloo-

pen zijn. Deze persoon was, meen ik, niet dan

zelden bij haar geweest, en had haar althans nu in

cenige maanden niet gezien. Mijne hand stiet zij

terstond van zich af, zoo als zij dat altijd doet met

iedereen , die haar onbekend is , maar die van mij-

ne vrouw hield zij met een blijkbaar genoegen vast,

kuste die , en betastte met eene meisjesachtige be-

langstelling en nieuwsgierigheid hare kleederen.

Zij was wel te moede en vrolijk , en legde in haar

gesprek met hare leermeesteres veel onschuldigen boert
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aan den dag. Hare blijdschap over het herkennen

van een geliefd vriendinnetje — zelve ook een blind

meisje, die in stilte en met een even zoo blijde ver-

wachting van die verrassing naast haar ging zitten ,
—

was alleraardigst te zien. Zij ontlokte haar voor het

eerst
,

gelijk nog een paar andere omstandigheden

gedurende mijn bezoek deden, een vreemd geluid,

hetwelk onaangenaam voor het gehoor was. Doch

toen hare onderwijzeres haar de lippen aanraakte,

liet zij het terstond na, en omhelsde haar lagchende.

Ik was te voren in eene andere kamer geweest

,

alwaar een aantal blinde knapen aan het klauteren

,

schommelen en met andere spelen bezig waren. Zij

riepen allen, toen wij binnenkwamen, den onder-

meester, die ons vergezelde, toe: «Kijk eens naar

mij, Master Hart! Och toe, Master Hart! kijk

eens naar mij !" daarmede hun vurig verlangen , denk

ik, te kennen gevende, dat hunne kleine behendige

verrigtingen mogten gezien worden. Onder deze vond

ik een tenger knaapje , die al lagchende , en van de

overigen verwijderd staande , zichzelve vermaakte met

eene gymnastieke oefening, om zijne armen en zijne

borst te versterken. Hij schepte daar een groot ge-

noegen in, vooral zoo dikwijls hij onder het uitste-

ken van zijn' regterarm dien met een' anderen knaap

in aanraking bragt. Dat knaapje was even als Laura

Bridgman , doofstom en blind.

Dr
. Howe's verslag aangaande het eerste onder-

wijs van dezen leerling is zoo treffend en staat zoo

na in verband met dat over Laura zelve , dat ik

niet kan nalaten daar een kort uittreksel van te ge-

ven. Vooraf moet ik zeggen, dat de naam van het
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knaapje is Olivier Caswell, dat hij dertien jaren

oud is , en dat hij tot op den leeftijd van drie jaren

en vier maanden in het volle bezit van al zijne ver-

mogens geweest is. Toen werd hij van de schar-

lakenkoorts aangetast, was vier weken daarna doof,

nog eenige weken later blind , binnen zes maanden

stom. Hij gaf zijn gevoel van leed over de laatste

berooving te kennen, door dikwijls naar de lippen

van andere personen te tasten, terwijl die spraken,

en dan zijne* hand naar de zijne te brengen, als om

zich te verzekeren, dat zij hem toch niet ontbraken.

» Zijne leergierigheid," zegt D r
. Howe, » bleek,

zoodra hij in het Instituut kwam, door zijne opmerk-

zame beschouwing van alles wat hij in zijn' nieuwen

toestand kon voelen of ruiken. Het zintuig des ge-

voels werd daardoor zoodanig bij hem geoefend , dat

hij door het betasten de verschillende metalen leerde

onderscheiden.

» Zijne teekens waren vol uitdrukking, en aan al

de natuurspraak van het lagchen, het schreeuwen,

het zuchten, het kussen, omhelzen, enz. ontbrak niets.

» Eenige der teekens van overeenkomst, die hij

zich door het vermogen van nabootsing had eigen

gemaakt , waren duidelijk te begrijpen , bij voorbeeld

de zwaaijende beweging van zijne hand voor die van

eene boot, of de draaijende voor die van een rad, enz.

»Het eerste, waarvan ik mijn werk maakte, was

het gebruik van die teekens te doen ophouden en

er andere louter willekeurige voor in de plaats te

stellen.

» Van de ondervinding gebruik makende , welke

ik in andere gevallen had opgedaan
;

liet ik vele
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der hulpmiddelen , die ik voorheen gebezigd had, na,

en begon terstond met de vingerspraak. Derhalve

een aantal voorwerpen kiezende , die korte benamin-

gen hadden, zoo als b. v. pan, pen
7
pot, enz. en

Laura tot medehelpster nemende, ging ik naast

hem zitten, nam zijne hand, legde die op een van

dezelve, en spelde dan op mijne eigene vingers de

letters pot. Hij betastte opmerkzaam mijne handen

met de zijne, en toen ik het nog eens gedaan

had , trachtte hij blijkbaar de bewegingen van mijne

vingers na te bootsen. Na weinige oogenblikken

gelukte het hem die bewegingen met zijne ééne hand

te voelen , en de andere uitstekende , trachtte hij die

na te maken, vrolijk lagchende zoodra hem dat ge-

lukte. Laura zat daar bij en nam er, tot verrukking

toe, deel in; en die beide kinderen leverden een

allerbelangwekkendst schouwspel op. Haar gelaat

was hoogrood en teekende drift, terwijl hare vin-

gers zoo digt tusschen de onze gestoken waren, dat

zij daar elke beweging van kon volgen , en toch

ligt genoeg om er den voortgang niet van te ver-

hinderen. Dan stond Olivier naauwkeurig acht ge-

vende met zijn hoofd een weinig zijdelings afgekeerd

,

met zijne linkerhand in de mijne , en met de regter-

hand uitgestoken. Bij elke beweging van mijne vin-

gers lag de uiterste aandacht op zijn gelaat. Onder

het nabootsen van die bewegingen legde hij eenige

ingespannen verlegenheid aan den dag; vervolgens,

zoodra hij meende het te kunnen doen, begon hij

te lagchen , voelde , dat ik hem het hoofd streelde

,

terwijl Laura hem op zijn rug' tikte en telkens van

blijdschap opsprong.
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» Hij leerde in een half uur meer dan een half

dozijn letters, en scheen ten minste over het inoog-

sten van zijn' lof zeer tevreden. Dan verflaauwde

zijn aandacht een weinig en ik begon met hem te

spelen. Het was duidelijk , dat hij tot nog toe al-

leen de beweging van mijne vingers had nagebootst

en zijne hand op de pan of op de pen legde , zon-

der eenig begrip van het verband tusschen het tee-

ken en het beteekende voorwerp te hebben.

» Wanneer hij vermoeid was van te spelen nam ik

hem weder aan de tafel , en hij was volkomen be-

reid om zijne les te hervatten. Weldra leerde hij de

letters voor pan, pen en pot maken , en door mid-

del van hen zoodanig voorwerp bij herhaling in de

hand te geven , leerde hij eindelijk het verband ken-

nen , waarvan ik hem het begrip wilde bijbrengen.

Dit bleek volkomen hieruit , dat hij , zoodra ik de let-

ters pan, pen of pot gemaakt had, het bedoelde

voorwerp uitkoos.

» Het eerste gelukkige oogenblik der ontdekking van

dat verband ging bij hem niet gepaard met die le-

vendige blijdschap, welke het bij Laura verwekt

had. Ik legde toen al die voorwerpen op eene tafel

en er mij een eind wegs met de kinderen van ver-

wijderende
,

plaatste ik Olivier's vingers in de rig-

ting van het woord pan te spellen, waarop Laura

hem dat voorwerp kwam brengen. De kleine knaap

scheen daar groot vermaak in te scheppen, lachte

en bleef ten uiterste opmerkzaam. Nu liet ik hem

de letters brood maken, en in een oogenblik ging

Laura heen en haalde hem een stukje: hij rook er

aan
j bragt het aan zijne lippen j hief zijn hoofd met
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veel uitdrukking omhoog: scheen een oogenblik na

te denken , en begon toen overluid te lagchen , alsof

hij wilde zeggen: »Ha, ha! nu begrijp ik waar mij

dat alles toe dienen kan!"

»Het was nu duidelijk, dat hij de bekwaamheid

en de lust om te leeren had: dat hij een geschikt

voorwerp voor het onderrigt zoude worden, en dat

hij niets dan eene duurzame opmerkzaamheid behoef-

de. Ik gaf hem diensvolgens in handen van een' be-

kwamen onderwijzer over, en twijfelde geenszins aan

zijne schielijke vorderingen."

De steller van dat verslag mag het wel te regt een

gelukkig oogenblik noemen, waarin het verwijderd

uitzigt van Laura's tegenwoordigen toestand zich het

eerst voor hare ziel opende. Gedurende zijn gansche

leven zal er de herinnering van eene bron van rein

,

onstoorbaar genoegen zijn. Glansrijk zal hetzelve nog

voor hem schitteren in den avond van zijn nuttigen

en edelen levensloop!

De genegenheid, welke tusschen deze leerling en

hare onderwijzeres bestaat , is even zoo zeer van alle

gewone vrees en ontzag verwijderd als de omstan-

digheden , welke haar hebben doen ontkiemen , van

de gewone voorvallen des levens onderscheiden zijn.

Hij is thans bezig met de middelen te beramen , om

haar tot eene hoogere kennis op te leiden , en haar

eenig denkbeeld bij te brengen aangaande den groo-

ten Schepper van dat heelal , waarin zij , hoewel van

het gezigt, van het gehoor en van den reuk be-

roofd, nogtans zooveel genot en genoegen vindt.

Gij, die oogen hebt en niet ziet, die ooren hebt

en niet hoort : gij , die als de huichelaars , uw gelaat
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tot treuren zet en hetzelve misvormt , om bij de men-

schen den uitwendigen schijn van het vasten en bid-

den aan te nemen , komt hier en leert van de blin-

de doofstommen vreugde en vrolijkheid ! Gij , die u

met uwe sombere wezenstrekken heiligen waant , komt

hier , en dit arme kind zal u eene les voorhouden , die

gij wel zult doen op te volgen. Laat haar hare hand

zachtkens op uwe harten leggen. In die heelende

aanraking zal iets gelegen zijn , hetwelk gelijkt naar

de teregtwijzing van dien Grooten Leeraar, wiens

voorschriften gij misduidt, wiens lessen gij verderft,

van wiens liefde en barmhartigheid jegens de gan-

sene wereld, geen van u allen in zijn' dagelijkschen

wandel zooveel weet, als vele der ergsten onder die

gevallen zondaren, die gij uw mededoogen in niets

anders bewijst , dan in het prediken hunner eeuwige

verdoemenis

!

Toen ik opstond om het vertrek te verlaten kwam
een zeer bevallig kind van een' der oppassers binnen,

om zijn' vader te begroeten. In het eerste oogen-

blik verwekte de verschijning van een kind , hetwelk

zien kon, midden onder den hoop der blinden, een'

even zoo smartelijken indruk op mij, als twee uren

vroeger het gezigt van den blinden knaap in het

portaal gedaan had. Ach! hoe dubbel glansrijk en

hoeveel blaauwer kwam mij de hemel van buiten

voor , in tegenstelling der duisternis van zoovele

jeugdige levens , die er binnen woonden

!

Te Zuid-Boston, gelijk men het noemt, op eene

plaats, welke zeer doelmatig tot dat oogmerk is in-
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gerigt, vindt men een aantal gestichten van liefda-

digheid digt bijeen. Een daarvan is het krankzin-

nigenhuis van den Staat. Het wordt voortreffelijk

bestuurd naar die verlichte grondstellingen van zacht-

moedigheid en mededoogen , welke nog geene twintig

jaren geleden, als erger dan kettersch uitgekreten

zouden zijn geworden , maar thans ook met zulk een

gelukkig gevolg in ons eigen gesticht te Hamoell

worden in acht genomen. »Toon zelfs aan krank-

zinnigen, dat gij eenig vertrouwen in hen stelt,"

zeide mij de arts, die in het huis zijne woonplaats

heeft, terwijl wij er de zalen van doorliepen en al

zijne lijders vrijelijk naar ons toe kwamen loopen.

Van degenen, die de wijsheid van zulk een' stelre-

gel, na er de gevolgen van gezien te hebben, ont-

kennen of betwijfelen, indien ef nog zoodanige ge-

vonden worden, kan ik alleen zeggen, dat ik hoop

nimmer als regter in eene commissie van onderzoek

over hen aangesteld te worden, wrant ik zoude daar-

om alleen de verklaring afleggen, dat zij krankzin-

nigen zijn.

Elke zaal van dit gesticht heeft de gedaante van

een' langen gang of van eene galerij , waarin de deu-

ren der slaapkamers van de lijders aan weerskanten

van den wand gevonden worden. Zij arbeiden hier

,

lezen, kegelen, of vermaken zich met andere spe-

len ; en wanneer het weder niet toelaat , dat zij in

de opene lucht eenige beweging nemen , brengen

zij er gezamentlijk den dag door. De doctors vrouw

met nog eene andere en een paar kinderen zaten

zeer op haar gemak en alsof het niets te beduiden

had , in een van die vertrekken , midden onder
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een' hoop zwarte en blanke krankzinnige vrouwen.

De beide dames waren schoon en beminnelijk, en

het viel niet moeijelijk met een' enkelen oogopslag

te zien , dat zelfs hare tegenwoordigheid alhier een'

zeer weldadigen invloed had op de lijderessen , wel-

ke rondom haar verzameld waren.

Met het hoofd tegen den schoorsteenmantel leunende

en met eene zoo in het oog loopende deftigheid van

manieren , als zij slechts kon aannemen , zat eene ta-

melijk bejaarde vrouw, met zoo vele linten en strik-

ken omhangen , als of men Madge Wildfire in eigene

persoon zag. Vooral om haar hoofd woeijen zooveel

gazen lappen en zaten zoo vele stukjes en brokjes

papier, katoen en wat niet al, dat het volkomen

naar een kraaijennest geleek. Zij schitterde van na-

gemaakte juweelen f droeg een' echt gouden bril , en

liet, toen wij haar naderden, onder eene zeer zwierige

beweging eene smerige oude courant op haren schoot

nedervallen , waarin ik zekerlijk geloof, dat zij de

beschrijving van hare eigene voorstelling aan het een

of ander buitenlandsch hof zal gelezen hebben.

Ik heb haar met opzet zoo naauwkeurig beschre-

ven, omdat zij mij dienen zal tot een toonbeeld van

des geneesheers manier , om zich het vertrouwen zij-

ner lijders te winnen en te behouden.

»Deze Lady," zeide hij overluid, terwijl hij mij

bij de hand nam en de potsierlijk uitgedoste figuur

met alle beleefdheid naderde, zonder dat hij door

mij met een' zijdelingschen blik aan te zien of mij

iets in te fluisteren haren argwaan wekte : — » Deze

Lady is de vrouw van den huize, Sir! Het behoort

haar toe. Geen ander heeft daar iets in te bestel-
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len. Hot is, gelijk gij ziet, eene groote inrigting,

alwaar een aantal dienstboden noodzakelijk is. Gij

ziet wel, dat zij op eene hoofsche manier leeft. Zij

heeft de goedheid van mijne bezoeken af te wachten

en toe te laten , dat mijne vrouw en mijne kinderen

hier wonen. Ik behoef u niet te zeggen, dat zij ons

daardoor ten hoogste aan zich verpligt. Zij is altijd

uitermate inschikkelijk, zoo als gij ziet (dit hoorende

maakte zij eene buiging) en veroorlooft mij wel het

genoegen te hebben van u aan haar voor te stellen.—
Een edelman uit Engeland, Mylady ! Sedert kort na

een' regt stormachtigen overtogt uit Engeland aan-

gekomen — Master Dickens, de vrouw van den

huize!"

Ons gesprek bestond uit eene gedurige wisseling

van eerbiedige en deftige complimenten; de andere

krankzinnige vrouwen schenen het spelletje volkomen

goed te begrijpen en er zich bij uitstek mede te ver-

maken ; en dit was het geval zoo met al de andere

,

behalve haar zelve. De verschillende aard van hare

krankzinnigheid werd mij telkens op dezelfde manier

kenbaar gemaakt, zoodat wij ze alle in eene zeer

goede luim verlieten. Op die wijze wordt niet al-

leen het volkomenste vertrouwen tusschen den ge-

neesheer en zijne lijders ten aanzien van de natuur

en den graad hunner ongesteldheid tot stand gebragt,

maar men begrijpt ligtelijk , dat hij zoo doende van

elk oogenblik van helderheid gebruik kan maken

,

om hen af te schrikken door hun de verstandsver-

bijstering , waaronder zij lijden , in het koddigste en

belagchelijkste licht voor te stellen.

Teder van de lijders in dit huis zit dagelijks met
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een mes en vork aan tafel , en midden onder hen

allen zit de geneesheer mede aan , wiens manier van

met hen om te springen ik straks beschreven heb.

Het is alleen de zedelijke kracht, die de geweldigste

onder hen verhindert , al de overigen den hals af te

snijden; maar de werking van die kracht is bevon-

den zeker te zijn, en zelfs een dwangmiddel, laat

staan een hulpmiddel honderdmaal sterker dan al

de dwangbuizen of hand- en voetboeijens , die de

onkunde, het vooroordeel en zelfs de wreedheid se-

dert de schepping der wereld hebben uitgevonden.

In de werkplaatsen worden aan eiken lijder de

werktuigen van zijn bedrijf even zoo goed toever-

trouwd, alsof hij bij zijn gezond verstand was. In

den tuin werken zij met hark, schop en spade.

Tot hun vermaak gaan zij wandelen, loopen, vis-

schen, schilderen, lezen, ja somtijds een luchtje

scheppen in rijtuigen, die daarvoor bestemd zijn. Zij

hebben onderling eene vereeniging om voor de be-

hoeftigen kleederen te maken. Dat genootschap komt

bijeen, en neemt besluiten, zonder dat men er de

leden van tot vuistslagen of zakmessen hare toevlugt

ziet nemen, gelijk elders gebeurt. Alles gaat er in

de beste orde toe. De drift, welke zij anders tegen

haar eigen vleesch, hare kleederen en de meubel-

stukken te koste zoude leggen , vindt in die bemoei-

jingen eene afleiding. Zij zijn stil, vrolijk en ge-

zond.

Eens in de week houden zij eene danspartij , waar-

aan de doctor met zijne huisgenooten , en verder al

de oppassers en oppassters een werkzaam deel nemen.

Bij de muzijk van een piano worden er bij afwisse-
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ling dansen en marsenen verrigt. Nu en dan ont-

haalt een heer of eene dame ! (van welker bekwaam-

heid men vooraf reeds verzekerd is) het gezelschap

op een deuntje; en ik moet het erkennen, zoo iets

loopt (hoezeer ik er bang voor was) niet altijd op

schreeuwen en gillen uit. Bij die gelegenheden ko-

men zij allen vroegtijdig bijeen: te acht ure worden

de ververschingen voorgediend, en te negen ure is

het — naar bed!

Zoo lang het duurt heerschen aldaar beleefdheid

en bewijzen van de beste opvoeding. Zij nemen

allen een voorbeeld naar hunnen geneesheer , die

zich als een ware Chesterfield onder hen beweegt.

Even als alle andere bijeenkomsten , leveren die ver-

makelijkheden eenige dagen lang voor de Dames!!

eene vruchtbare aanleiding tot gesnap op; en de

HeerenÜ zijn er zoo zeer op gesteld, om bij zulke

gelegenheden uit te munten, dat men hen somtijds

betrapt heeft, terwijl zij heimelijk bezig w-aren hun-

ne passen te bestuderen, om zich bij defiguren des

te beter te kunnen onderscheiden.

Het is duidelijk, dat eene der voornaamste be-

doelingen van zulk een stelsel is de inprenting en

aanmoediging van eene betamelijke achting voor zich-

zelve onder zulke ongelukkige wezens. Die geest straalt

in al de inrigtingen van Zuid-Boston door.

In het werkhuis bij voorbeeld. — In dat gedeelte

daarvan , hetwelk tot de ontvangst van oude of hul-

pelooze armen bestemd is , vindt men op de wanden

geschreven : houdt dit in het oog ; zelfsbeheer-

SCHTNG, RUST EN VREDE ZIJN ZEGENINGEN. Meil neemt

het niet voor een' vasten regel aan, dat al degenen,

6
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die zich aldaar bevinden , slechte en ondeugende lie-

den zijn, die men door dwang en dreigementen be-

hoort te besturen. Bij het intreden in het huis wor-

den zij op de minzaamste manier ontvangen. Bin-

nenshuis is alles eenvoudig, zoo als het behoort, maar

tot het doel van rust en gemak ingerigt. Het kost

niet meer dan eenige andere inrigting van een' lief-

dadigen aard, maar levert een bewijs op van deel-

neming in het lot dergenen, die gedwongen zijn al-

daar eene schuilplaats op te zoeken, welke hen te

gelijk tot dankbaarheid en tot een goed gedrag be-

hoort aan te sporen. In plaats van in ruime, groo-

te zalen verdeeld te zijn , alwaar eene soort van wees-

kinderen den gansenen dag lang loopt huiveren en

druilen en kwijnen, is het gebouw in afzonderlijke

vertrekken verdeeld, waarvan elk zijn aandeel van

licht en lucht heeft. Aldaar woont de beste soort

dier arme schepsels, en vindt in het verlangen van

hunne kleine kamertjes net en zindelijk te houden,

het hoogste punt van hare eerzucht. Ik weet niet,

dat ik er een van gezien heb , of het was allerzui-

delijkst, met een paar bloemstruiken in de venster-

bank en eene reeks van pannen en potten op eene

plank, met een stel kunstplaten aan den gewitten

muur, en dikwijls met een hangklok achter de deur.

De jonge weeskinderen zijn in een naastbijgelegen

gebouw, wel van het eerste onderscheiden, maar

toch een gedeelte van dezelfde inrigting uitmakende.

Vele daarvan zijn zoo klein, dat de trap, dien zij

moeten opgaan, naar eene maatstaf voor de Lilli-

putters genomen is. Dezelfde opmerkzaamheid voor

hunne jaren en hunne zwakheid wordt tot in hunne
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stoelen toe in het oog gehouden , die volmaakt zeld-

zaamheden zijn en er uitzien als meubelstukken van

eene poppenhuishouding. Ik kan mij verbeelden hoe-

zeer zich onze commissarissen van den Armenstand

zullen verheugen op het denkbeeld, dat die stoeltjes

naar behooren van armen en van rug zijn voorzien;

daar ' nademaal dunne ruggegraten ook elders gevon-

den worden dan in de vergaderzaal van Sommerset

House , kwam mij die voorzorg ook zeer minzaam

en allergoedhartigst voor.

De opschriften , die hier op den wand stonden
,

behaagden mij evenzeer. Het waren alle zedespreu-

ken
,

gemakkelijk te verstaan en te onthouden
,
ge-

lijk bij voorbeeld: »Hebt elkander lief." — »God

is de geringste van zijne schepselen indachtig," en

dergelijke meer. De taak alhier,* aan de kleinste

der scholieren opgegeven, was op dezelfde verstan-

dige manier , naar hun kinderlijk vermogen be-

rekend. Nadat wij die lessen hadden bijgewoond,

zongen vier kleine kleuters (waarvan er eene blind

was) een lied over de vrolijke Meimaand, hetwelk

mij, om den droevigen toon, die er in heerschte,

voorkwam eigenlijk op de donkere dagen vóór Kers-

dag toepasselijker te zijn. Vervolgens gingen wij hun-

ne slaapvertrek] es op de bovenverdieping in oogen-

schouw nemen, en vonden aldaar alles even zoo goed

ingerigt als het beneden was. Ik merkte bij mij zel-

ven op , dat er de onderwijzers van eene soort wa-

ren, welker geaardheid en karakter volkomen met

den eisch vin de instelling overeenkwam , en dien-

aangaande gerust zijnde gesteld , wenschte ik de lieve

kleinen met een vrolijker hart vaarwel , dan waar-

6 *
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mede ik ooit van zulk eene soort van behoeftigei!

afscheid genomen had.

Met het werkhuis is te gelijk een gast- of zieken-

huis verbonden. Ook dit was in de volmaaktste or-

de, en het verheugt mij te kunnen zeggen, dat er

een aantal bedden onbezet was. Er was echter e'én

gebrek, hetwelk men in al de binnenkamers' van

Amerika vindt , te weten : het gebruik van den ver-

wenschten heeten, gloeijenden kagchel, waarvan de

uitdamping de reinste lucht zoude verpesten.

In die zelfde nabijheid vindt men twee gestichten

voor jonge knapen. Het eene heet »de School van

Boylston," en is eene wijkplaats voor armoedige en

verwaarloosde knapen, die nog wel geene misdaad

hebben gepleegd, maar die toch naar den gewonen

loop der zaken spoedig zoo ver komen zouden , wan-

neer zij niet van de straten opgenomen en hierheen

gezonden werden. Het andere is een tuchthuis voor

jonge misdadigers. Zij bevinden zich allen onder

hetzelfde dak , maar de beide klassen van jonge lie-

den komen nooit met elkander in aanraking.

In uitwendig voorkomen hebben de knapen van

de School van Boylston
,

gelijk men wel kan begrij-

pen, verreweg den voorrang boven de anderen. Toen

ik hen kwam bezoeken, waren zij in de schoolkamer

en beantwoordden vlug weg , zonder een boek te ge-

bruiken, de vragen: waar Engeland lag? hoe ver

het vandaar was? hoe groot er de bevolking was?

hoe deszelfs hoofdstad heette? hoe er het bestuur

was ingerigt? enz. Tot besluit zongen zij een lied

van een' zaaijer, die zaad zaaide, en paarden hunne

gebaren bij regels als dezen: »Zoo zaait hij," »zoo
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keert hij zich om," »zoo klopt hij in zijne handen,"

hetgeen er hun meer belang in deed stellen en hen

te gelijk het gebarenspel leerde. Zij schenen allen

zeer goed onderwezen ' te zijn , en niet beter inge-

studeerd dan gevoed; want nooit in mijn leven heb

ik een zoo dik en vet ras van jongens gezien.

De jeugdige misdadigers zagen er op verre na zoo

goed niet uit, en in dit gedeelte van het gebouw

zag ik een aantal jonge kleurlingen. Eerst trof ik

hen met hun handwerk bezig (het vlechten van kor-

ven en het maken van hoeden van palmloof) en

vervolgens in hunne school , alwaar ik hen een' koor-

zang hoorde aanheffen tol lof der vrijheid ; een aller-

grappigst en men zoude bijna zeggen een allerbe-

spottelijkst onderwerp voor gevangenen. Die knapen

zijn in vier klassen verdeeld , en ieder van hen draagt

zijn nommer op een merk aan den arm. Bij de aan-

komst van een' nieuweling wordt hij bij de vierde

of laagste klasse geplaatst , en vandaar mag hij naar

de verdienste van zijn gedrag en van zijn werk tot

aan de eerste of bovenste toe bevorderd worden.

Het oogmerk en de bedoeling van die inrigting is
?

den jeugdigen misdadiger door eene standvastige,

maar te gelijk goedhartige en verstandige behande-

ling van zijn' verkeerden weg terug te roepen ; zijne

gevangenis tot een verbeterhuis voor hem te maken

,

en niet tot eene plaats, alwaar zijne zedelijkheid nog

erger dan te voren bedorven wordt; hem den in-

druk bij te brengen , dat er slechts één pad is , het-

welk hem tot het geluk voeren kan; hem te onder-

rigten, op welke wijze hij dat kan volgen, indien

zijne voetstappen het nog nimmer mogten betreden
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hebben* en hem terug te brengen, indien hij er

van afgedwaald is : in ée'n woord , hem aan het ver-

derf te onttrekken en als een berouwhebbend nuttig

lid aan de maatschappij weder te geven. Het groote

nut van zulk eene instelling, in allen opzigte en in

verband met de burgerlijke staatkunde behoeft geen

verder betoog.

Nog eene andere inrigting zal den katalogus be-

sluiten. Het is het openbare Tuchthuis, alwaar aan

de tuchtelingen het stiptste stilzwijgen is opgelegd,

hoewel zij den troost hebben van elkander te zien

en zamen te arbeiden. Dit is het verbeterde stel-

sel der gevangenhuizen , zoo als wij dat in Enge-

land zien ingevoerd, en waarvan wij reeds sedert

eenige jaren heilrijke vruchten geplukt hebben.

Amerika heeft als eene nieuwe en niet overbe-

volkte landstreek het voorregt van genoegzaam nut-

tigen en voordeeligen arbeid voor de bewoners van

ai zijne gevangenhuizen te hebben, terwijl bij ons

het vooroordeel tegen het gevangenhuiswerk natuur-

lijk zeer erg en bijkans onoverkomelijk is , wanneer

eerlijke lieden, die niets tegen de wet misdreven

hebben , dikwijls gedwongen worden vruchteloos naar

werk te zoeken. Zelfs in de Vereenigde Staten heeft

het stelsel van den arbeid der veroordeelde misda-

digers (convicts) met dien der vrije werklieden met

elkander in eene mededinging te brengen, die klaar-

blijkelijk ten nadeele der laastgenoemden moet uit-

vallen, reeds vrij wat tegenstanders gevonden, en

het is niet te denken , dat hun aantal na verloop

van nog eenige jaren verminderen zal.

Op den eersten oogopslag zal men daarom zien ?
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dat onze gevangenhuizen wel zoo goed ingerigt zijn

als die van Amerika. Het looprad gaat met wei-

nig of geen gedruisch gepaard ; vijfhonderd men-

senen kunnen te gelijk in dezelfde bladen oakum

verlezen zonder het minste gedruisch te maken , en

die beide soorten van werkzaamheid gedogen een

zoo scherp en waakzaam toeverzigt, dat het den ge-

vangenen onmogelijk zal zijn ook slechts een enkel

woord met elkander te wisselen. Daarentegen is het

gedruisch van het weefgetouw , van de smederij , van

het timmerwerk, van het steenzagen, ten uiterste

geschikt om die kansen van onderhoud — hoezeer

ook schielijk en onafgebroken, te begunstigen, wel-

ke die werkzaamheden uit haren eigen aard aan-

bieden , dewijl het noodzakelijk is , dat de werklie-

den digt nabij en dikwijls voort naast elkander, zon-

der eenige. afscheiding, geplaatst worden. Een be-

zoeker dient ook al een weinig na te denken voor-

dat de beschouwing van een aantal lieden met een'

gewonen arbeid buiten de deur bezig, de helft van

den indruk op hen zal maken , als het zien van die-

zelfde lieden op dezelfde plaats, in eene gelijke klee-

ding en met een tuchthuismerk op hunne mouwen.

In een Amerikaansch tucht- of gevangenhuis had ik

in het eerst moeite mij te overtuigen, dat ik mij

inderdaad in een gevangenhuis, eene plaats van straf

en schande, bevond; en tot op dit oogenblik toe

weet ik nog niet of het denkbeeld, dat het een en

hetzelfde is, niet op de ware wijsbegeerte gegrond is.

Ik hoop , dat men mij niet verkeerd zal verstaan
,

want het is een onderwerp , waarin ik een hoog be-

lang stel. Ik keur evenmin de zoetsappige gewoon-
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te goed, om van elke huichelende logen of boet-

vaardige aanspraak van een' beruchten gaauwdief,

tot opwekking van het medelijden een onderwerp

voor de nieuwspapieren te maken, als het gebruik

van den goeden ouden tijd, hetwelk Engeland, zelfs

nog onder de regering van Koning GeorgeIII, met

opzigt tot zijn strafwetboek en zijn bestuur der ge-

vangenhuizen , tot eene der meest barbaarsche en

bloeddorstigste natiën van den aardbodem maakte.

Indien ik geloofde, dat het eenig goed zoude doen

aan het opkomend geslacht , dan zoude ik er ook

gewillig mijne toestemming toe geven, dat het ge-

beente van den een' of anderen aardigen struikroover

(en wel hoe aardiger , hoe liever) opgegraven werd

,

om bij stukken en brokken aan de handwijzers , aan

de poorten , aan de galg , of overal waar men het

doelmatig zoude vinden , ten toon gesteld te worden.

Mijn verstand is er even zoo wel van overtuigd , dat

die Heeren van de groote wegen regt ondeugende

schelmen waren, als dat de wetten en de gevangen-

huizen slechts dienden om hen op hun' verkeerden

weg te verharden , of dat hunne wonderdadige ont-

liomingen bewerkstelligd werden door de cipiers, die

in dien tijd zelven deugnieten of ten minste tot in

hunne laatste oogenblikken hunne helers en boezem-

vrienden waren. Te gelijker tijde weet ik ook , zoo

als iedereen het weet of behoorde te weten , dat het

onderwerp van de inrigting der gevangenhuizen , eene

zaak van het uiterste belang voor de maatschappij is,

en dat Amerika door zijne hervorming in dit opzigt

en door zijn voorbeeld aan andere natiën voor te

stellen, eene groote wijsheid, menschlievendheid en
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staatkunde heeft aan den dag gelegd. Door het ver-

gelijken van zijn stelsel met dat , hetwelk wij op zijne

leest geschoeid hebben , heb ik alleen getracht aan

te toonen, dat het onze ondanks al hetgeen, waarin

het ten achter gebleven is , toch ook het een en an-

der boven het zijne vooruit heeft (*).

Het tuchthuis, hetwelk aanleiding tot deze aan-

merkingen gegeven heeft, is niet, gelijk andere ge-

vangenhuizen , van een' steenen muur omringd , maar

van een geweldig .zwaar staketsel , min of meer naar

de manier van een park om olifanten te houden,

zoo als wij wel eens in de Oostersche prenten en

schilderijen afgebeeld zien. De tuchtelingen dragen

tweekleurige kleederen , en die tot dwangarbeid ver-

oordeeld zijn , moeten spijkers maken of steenen zagen.

Terwijl ik er was , waren de laatstgenoemde bezig met

het zagen van de steenen voor een nieuw tolhuis te

Boston. Zij schijnen die met bekwaamheid te fat-

(*) Met terzijdestelling van het voordeel uit den nuttigen arbeid

der gevangenen verkregen , maar waarvan wij nimmer kunnen ho-

pen veel gewin te zien , hetgeen zelfs niet nuttig zoude zijn te

zoeken , zijn er te Londen twee gevangenhuizen , die in allen op-

zigte gelijk staan met , en van sommige kanten verheven zijn bo-

ven eenige in Amerika , waarvan ik wel gelezen of gehoord heb.

Het eene is de Bridewell (Tothill Fields) , door den Scheeps-

luitenant A. F. Tracey bestuurd ; het andere het Tuchthuis van

Middlesex , hetwelk onder het opzigt staat van den Heer Shester-

toiï, die behalve dat nog eene openbare bediening bekleedt.

Beide zijn verlichte en uitnemende mannen ; en het zoude even

moeijelijk zijn
, personen te vinden , die beter geschikt zijn voor

de posten , die zij met verstand , met standvastigheid en met

menschlievendheid waarnemen , als de volmaakte orde te evenaren,

welke in alles heerscht
;
wat tot hunne openbare bedieningen be-

trekking heeft.
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soeneren, ofschoon er (indien al eenige) evenwel

zeer weinigen onder zijn , die de kunst ergens anders

dan in de gevangenis geleerd hebben.

De vrouwen, alle in e'éne zaal bijeen , waren be-

zig met het vervaardigen van lijnwaden voor Nieuw-

Orleans en de Zuidelijke Staten. Zij deden haren

arbeid stilzwijgende
,

gelijk de mannen, en even als

bij deze , had de persoon , die de voortbrengselen van

haren arbeid had aangenomen of een agent van hem

daartoe benoemd, het opzigt daarover. Daarenboven

kunnen zij telkens door de ambtenaren van het ge-

vangenhuis , die daartoe aangesteld zijn , bezocht

worden.

De inrigtingen van het koken, bewasschen enz.

zijn even als die, welke ik bij ons gezien heb. De

manier van de gevangenen 's nachts op te sluiten

(welke overal gevolgd wordt) verschilt van de onze,

en is zoowel eenvoudig als doeltreffend. Midden in

eene ruime zaal , welke door vier vensters in de wan-

den verlicht wordt , zijn vijf rijen cellen boven elkan-

der. Elke van die rijen, behalve die, welke op den

grond is, heeft eene ligte ijzeren galerij voor zich,

naar welke men langs een' ijzeren trap opklimt.

Achter deze , en er tegen aan zijn vijf dergelijke

rijen, welke men op gelijke wijze bereikt, zoodat

een opzigter, die beneden op den grond met zijn'

rug naar den wand gekeerd staat, met één oogop-

slag de helft van al de opgesloten tuchtelingen in het

oog houdt ; terwijl de andere helft eveneens door een'

anderen suppoost bewaakt wordt. Tenzij die oppas-

sers zich laten omkoopen of in slaap vallen, is het

onmogelijk, dat er een ontsnappe, want al gelukte
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het hem zelfs de ijzeren deur van zijne cel zonder

gedruisch open te breken (hetgeen zeer onwaarschijn-

lijk is) zoude hij, op de galerij van zijne cellenrij

komende , terstond door den gevangenbewaarder , die

beneden staat, ontdekt worden. In elke dier cellen

staat een klein rolbed , voor ëén gevangene. Alzoo

de deur getralied is en zonder luiken of gordijn,

blijft de opgeslotene altijd onder het oog van eiken

oppasser, die bij avond of bij den nacht zijne cel

voorbijkomt. Be gevangenen krijgen dagelijks hoofd

voor hoofd hun eten door een luikje in den keuken-

muur, en gaan er mede naar hunne slaapcellen,

alwaar zij om hun' maaltijd te houden een uur lang

opgesloten blijven. Die inrigting stond mij over het

geheel zeer goed aan, en ik hoop, dat het eerste

nieuwe gevangenhuis , hetwelk er in Engeland ge-

bouwd zal worden, op die leest moge geschoeid zijn.

Men zeide mij, dat in dit tuchthuis noch sabel,

noch snaphaan , noch zelfs een knuppel voorhanden

was, en het is ook, zoolang de tegenwoordige in-

rigtingen op dien voet blijven bestaan, niet waar-

schijnlijk, dat er eenig wapen, hetzij om aanvallen-

der of verdedigender wijze te werk te gaan, binaen

deszelfs muren vereischt zal worden.

Deze zijn de openbare gestichten van Zuid-Boston!

Binnen die alle worden de ongelukkige ontaarde bur-

gers van den Staat zorgvuldig in hunne pligten jegens

God en hunne natuurgenooten onderwezen. Zij on-

dervinden al den troost en al de gemakken , die hun

toestand gedoogt j hoe diep ook gevallen, blijven zij

als leden van de groote menschelijke maatschappij

beschouwd, worden meer door het gevoel van het
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hart, dan door de kracht van de stand bestuurd.

Ik heb dezelve eenigzins wijdloopig beschreven , voor-

eerst, omdat zij het verdienden, en ten tweeden,

omdat ik ze tot een voorbeeld verlang te stellen , en

mij vergenoegen wil met van de andere, welke ik

te zien mogt krijgen, en welker bedoelingen dezelf-

de zijn, alleen te zeggen, dat zij hier of daarin van

deze afwijken en verschillen.

Ik wensch door dit onvolledig verslag er van mij-

ne lezers, al ware het ook slechts een honderdste

gedeelte toe van die voldoening, welke derzelver

beschouwing mij verschaft heeft.

Voor een' Engelschman , die aan het kostuum van

de zaal van Westminster gewoon is, denk ik, dat

het zien van een Amerikaansch geregtshof even zoo

vreemd als dat van een Engelsch geregtshof voor een'

Amerikaan zoude zijn. Met uitzondering van het Hoo-

ge Geregtshof te Washington (alwaar de regters een'

eenvoudigen zwarten tabbaard dragen) ziet men ner-

gens
, dat iets , wat naar eene pruik of naar een'

tabbaard gelijkt , met de regtspleging in verband staat.

De leden van de regtbank te gelijk praktizerende ad-

vokaten en procureurs zijnde (want die beroepen zij

niet als in Engeland met hunne hoogere bediening-

gen onbestaanbaar) , laten hunne praktijk even wei-

nig varen, als het bij ons de procureurs doen, die

als Commissarissen over de bankbreukige boedels

worden aangesteld. De leden der Jury zitten er als

in hun eigen huis en maken het zich zoo gemakke-

lijk als zij kunnen. De getuigen zijn zoo weinig
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van het aanwezige publiek onderscheiden , dat een

vreemdeling , die gedurende eene opschorting van

de werkzaamheden binnen kwam , werk zoude heb-

ben hen uit den overigen hoop uit te vinden. En

ingevalle het eene criminele zaak is, zouden zijne

oogen van de tien keeren negenmaal vruchteloos

rondkijken , om den aangeklaagde te vinden
?
aan-

gezien die eerwaardige personaadje hoogstwaarschijn-

lijk onder de sieraden van de regtspleging aan het

rondwandelen is, en zijnen pleitbezorger eenige pun-

ten van verdediging in het oor fluistert, of bezig is

met van eene oude schrijfveder met zijn pennemes

een' tandenstoker te maken.

Bij het bezoeken van het Geregtshof te Boston

moest mij dat onderscheid wel in het oog vallen.

Al terstond verwonderde het mij, te zien, hoe de

advokaat , den getuige verhoorende , dat zittende

deed. Doch verder bespeurende, dat hij zelf ook

de antwoorden opschreef, en opmerkende , dat hij

alleen en zonder klerk was, vertroostte ik mij schie-

lijk met de gedachte , dat het regt alhier zoo duur

niet verkocht werd als bij ons , en dat het nalaten

van een aantal formaliteiten, welke wij als onver-

mijdelijk beschouwen, niet anders dan van een al-

lervoordeeligst gevolg op de rekening der regtskosten

zijn kan.

Bij al de regtszittingen wordt de meeste zorg ge-

dragen voor het gemak der burgers, en dat is het

geval door gansch Amerika heen. Bij elke open-

bare behandeling eener zaak wordt het regt van het

volk, om er naar te luisteren en er belang in te

stellen, duidelijk erkend. Men vindt er geene stroe-
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ve deurwaarders , die hunne trage beleefdheid voor

een' zesthalf te koop veilen, en ik geloof niet, dat

ergens aldaar de onbeschoftheid op het aanzien van

het beroep gegrond is. Niöts wat nationaal is be-

hoeft er geld te kosten en geen openbaar ambtenaar

is er de vertooner van eene poppenkast. Sedert de

laatste jaren hebben wij begonnen dat voorbeeld na

te volgen. Ik hoop , dat wij er mede zullen voort-

gaan.

Er was voor de burgerlijke regtbank eene zaak

aanhangig over eene schadevergoeding voor een on-

geluk op een' spoorweg voorgevallen. De getuigen

waren gehoord en de advokaat voerde het woord tot

de Jury. De geleerde man was , even als sommige

van zijne Engelsche medebroeders, een weinigj e lang-

dradig en bezat eene bijzondere bekwaamheid om

dezelfde zaak, nog eens en nog eens en nog eens

te herhalen. » Warren de machinist" was zijn voor-

naamste onderwerp, en » Warren de machinist" moest

bij eiken volzin het vuur van zijn pleidooi heet sto-

ken. Ik hoorde hem een kwartier uurs aan, en toen

ik na verloop van dien tijd de regtzaal verliet, zon-

der eenigzins ten aanzien van de ware toedragt der

zaak ingelicht te zijn
,
gevoelde ik mij juist te moe-

de alsof ik thuis was.

Er zat een knaap in hechtenis, die van een dief-

stal aangeklaagd was en verwachtte zijn verhoor te

zullen ondergaan. In plaats van hem naar het ge-

wone verbeterhuis te verwijzen, besloot men hem

naar het weeshuis van Zuid-Boston te zenden en

een handwerk te laten leeren, zoodat hij in vervolg

van tijd als leerjongen bij een goed meester in dienst
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konde komen. Men had dus alle reden van te ho-

pen, dat zijne betrapping op het misdrijf in plaats

van het begin van een schandelijk leven en een' el-

lendigen dood te zijn, dienen zou om hem van den

weg der ondeugd te regt te brengen, en tot een

nuttig lid voor de maatschappij te vormen.

Ik ben op verre na geen bewonderaar van onze

wettelijke regtsvormen , waarvan er mij vele aller-

koddigst voorkomen. Hoe vreemd het ook schijnen

moge, de paruik en de tabbaard brengen zekerlijk

iets met zich mede , hetgeen het hoogmoedig gedrag

en de onbeschofte taal aanmoedigt bij de bescher-

mers der waarheid , die niet dan te dikwijls bij onze

regtbanken wordt aangetroffen. Doch aan den ande-

ren dag twijfel ik er ook niet aan, of Amerika is,

na het afschaffen der ongerijmde misbruiken van het

oude stelsel, in een ander uiterste vervallen. Onder

eene zoo geringe bevolking als die van deze stad,

alwaar al de inwoners met elkander bekend zijn,

geloof ik wel, dat het wenschelijk is, de handha-

ving van het regt door eenigen scheidsmuur af te

zonderen van den al te gemeenzaam alledaagschen

omgang. De regtbank bestaat hier uit zulke ach-

tingswaardige en bekwame lieden, als men ergens

vinden kan; doch er is wel iets meer noodig: niet

om op de nadenkenden en de wel onderrigten te

werken, maar op de onkundigen en onbedachtza-

men ; eene klasse van inwoners , tot welke eenige

,

die gevangen gezeten hebben , en zeer vele getuigen

behooren. Die instellingen zijn zekerlijk gebouwd op

het grondbeginsel., dat zij , die zulk een groot aan-

deel hadden in het maken der wetten, deze lieden
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ook zouden eerbiedigen. Doch de ondervinding heeft

bewezen , dat men zich in die verwachting bedroog

:

want de Amerikaansche regters weten beter dan iemand

dat bij gelegenheid van eenig volksoproer van be-

lang , de wet krachteloos is en , ten minste voor een'

tijdlang, hare zedelijke kracht niet weet te doen

gelden.

De toon der gezellige zamenleving is die van de

hoogste wellevendheid en welgemanierdheid. De da-

mes zijn er ontegenzeggelijk zeer schoon — van ge-

laat; doch hierbij moet ik het ook laten. Hare op-

voeding is even als bij ons; niet slechter, maar ook

niet beter. Ik had in dat opzigt wonderen hooren

vertellen , maar omdat ik niet zeer geloovig ben , werd

ik ook niet teleurgesteld. Er zijn preutsche Lady's

te Boston; maar even gelijk op andere plaatsen, ver-

langen zij voor beter dan andere door te gaan zon-

der het te wezen : er zijn vrome Lady's te Boston
,

welker gehechtheid aan den vorm van hare geloofs-

leer, en welker afschuw voor het tooneelkunstig ver-

maak voorbeeldig zijn. Onder alle rangen en stan-

den te Boston vindt men Lady's , die bij uitstek veel

met het lezen op hebben. Op de levensmanier, wel-

ke in steden gelijk deze in zwang is , moet natuur-

lijkerwijze de kansel een' grooten invloed hebben,

en men zoude wel zeggen , dat de kansel in Nieuw-

Engeland zich niets anders ten doel voorstelt, dan

de afkeuring van alle betamelijke en onschuldige

vermakelijkheden. De kerk, de kapel en het lees-

kabinet zijn het eenigste, wat geoorloofd blijft en

het is dan ook naar de kerk , naar de kapel , en

naar het leeskabinet, dat men de Lady's als de

ganzen achter elkander loopen ziet.
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Overal waar de godsdienstige bijeenkomsten be-

schouwd worden als een morgendrankje en als een

middel tot uitspanning van liet ëentoonig huiselijk

leven , zullen ook die godsdienstleeraren het best be-

vallen, die de hel het heetste stoken. Zij, die op

den weg naar den Hemel de meeste zwavel strooijen

,

en de bloemen en struiken, aan zijnen kant groei-

jende, op de onmededoogendste wijze vertrappen,

zullen voor de regtvaardigste doorgaan ; en die

hem het bezwaarlijkste voorstellen, zullen naar de

meening der ware geloovigen de eerste zijn om hem

te vinden ; hoezeer het moeijelijk valt te bepalen door

welken sluitregel zij tot die gevolgtrekking gekomen

zijn. Zóó is het bij ons en zóó is het elders over-

al. — Wat de andere uitspanning, die van het lees-

kabinet, aangaat, deze heeft ten minste de verdien-

ste van altijd nieuw te zijn. Het eene boek trapt

het andere zoo kort op de hielen, dat er zelfs geen

acht op geslagen wordt, en dat men den leesvoor-

raad van de eene maand met alle veiligheid in de

volgende kan herhalen , zonder bevreesd te zijn

,

dat er de nieuwigheid onder lijden of het belang-

rijke iets door verliezen zal.

De vruchten der aarde vinden haren groei in de

verrotting. Uit die bedorvenheid is te Boston eene

sekte van wijsgeeren opgekomen , die met den naam

van Transcendentalisten bestempeld worden. Op mijne

vraag wat toch in al de wereld dat woord wel be-

teekende, kreeg ik ten antwoord, dat al het onbe-

grijpelijke zekerlijk » transcendentaal" was. Uit die

opheldering weinig licht scheppende, zette ik mijn

onderzoek voort , en bevond eindelijk , dat die Trans-

7
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cendentalisten de volgelingen van mijn' vriend Mr
.

Carlyle of zoo als ik liever zeggen moet, de vol-

gelingen van een' zijner volgelingen, Mr
. Ralph Waldo

Emerson , waren. Deze heeft een boek geschreven

,

hetwelk hij » Proeven" betitelt, waarin onder vrij wat

droomerigs en denkbeeldigs (ik hoop, dat hij mij

die uitdmkkkingen ten goede zal houden) vrij wat

meer goeds en opregts gevonden wordt. Die Trans-

cendentalisten hebben hunne afdwalingen (welk stel-

sel heeft ze niet?) maar desniettemin hebben zij zeer

vele gezonde denkbeelden. Het beste van die alle

is een opregte afschuw van alle femelarij, en eene

bijzondere gevatheid om die van onder hare dui-

zenderlei vermommingen te betrappen. Woonde ik

te Boston, dan zoude ik alleen om die reden een

Transcendentalist willen zijn. —
De eenigste prediker, dien ik te Boston gehoord

heb, was zekere Mr
9 Taylor, die meestal voor de

matrozen predikt, en in vroegeren tijd zelf een ma-

troos geweest is. Ik vond de kapel , waarin hij zijne

dienst waarnam, aan den kant van de haven, in

eene oude naauwe steeg met eene blaauwe vlag vro-

lijk buiten het dak in top geheschen. Op de galerij

tegenover den predikstoel was een klein orkest van

zangers en zangeressen met eene viool en eene vio-

loneel. De preekheer stond reeds op zijn gestoelte

,

hetwelk op pilaartjes steunde en achter hem versierd

was met een tafereel, hetwelk tamelijk veel naar

eene tooneeldecoratie geleek. Hij scheen een man

te zijn , dien vrij wat wind om den neus gewaaid

was, en van een' zes- of achtenvijftigjarigen ouder-

dom; met zware en diepgegroefde rimpels in zijn
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voorhoofd, zwarte haren en een zwart, levendig oog.

Over het geheel was zijn gelaat niet onbevallig.

De dienst begon met een gezang, hetwelk door

een gebed ex tempore werd vervangen. Het voor-

naamste gebrek , hetwelk ik er aan bespeurde , was

dat van eene te menigvuldige herhaling , hetgeen aan

die soort van gebeden wel eens meer eigen is : doch

het was hoorbaar en begrijpelijk, en ademde meer

menschenmin, dan menigmaal in die aanspraken aan

de Godheid doorstraalt. Dit gedaan zijnde begon hij

zijne leerrede, en had tot zijn onderwerp een' tekst

gekozen uit Salomo's Hooglied, die hem voor het

begin van de dienst door een' onbekende van zijne

toehoorders opengeslagen op zijn' lessenaar was ne-

dergelegd: »Wie is zij, die daar opkomt uit de

woestijn aan den arm van haren geliefde?"

Dien tekst behandelde hij op alle manieren, maar

altijd geestig en met eene ruwe welsprekendheid,

die juist voor het begrip zijner toehoorders berekend

was. Ik geloof zekerlijk, dat het hem meer te doen

was om zich voor hen begrijpelijk te maken, dan

om zijne eigene bekwaamheid aan den dag te leg-

gen. Al zijne beelden waren van de zee en van

het zeemansleven ontleend, maar meerendeels zeer

juist. Hij sprak hun van «dien roemruchtigen held

Lord Nelson" en van Collingwood ; maar dat alles

werd er niet , zoo als men zegt , met de haren bij-

gesleept , maar wel te pas , natuurlijk bijgebragt, en

daarom voldeed het ook aan zijn oogmerk. Somtijds

wanneer hem zijn onderwerp in vuur bragt, sloeg hij

wel een weinig naar het ongerijmde over. Dan werd

hij zoo wat een John Bunyan of een Balfour van

lLoFC* 7*
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Burley — nam zijn' grooten quarto bijbel onder

den arm en stapte er het spreekgestoelte mede op

en neder, van tijd tot tijd zijne zwarte Mikken op

de gemeente vestigende. Zoo b. v. zinspelende op

de eerste bijeenkomst zijner hoorders , en de ver-

wondering schetsende van het kerkgenootschap, over

hunne laatdunkendheid van aldus afzonderlijke bij-

eenkomsten te houden , bleef hij op de manier , wel-

ke ik beschreven heb, met zijn' bijbel onder den

arm staan, en ging toen in dezer voege voort:

»Wie zijn deze? — Wie zijn zij? — Wie zijn

die borstjes? Vanwaar komen zij? — Waar gaan zij

heen? — Nu, vanwaar? Hoe luidt het antwoord?" —
(Over den predikstoel leunende en ?net zijne refter-

hand naar heneden wijzende) : » Uit het vooronder,

mijne broeders !" (weder achteruit wijkende en de

matrozen aanziende:) o> Uit het vooronder, mijne

broeders ! Van onder de luiken der zonde , die de

duivel boven u heeft digtgeslagen. Ziedaar vanwaar

gij komt ! — (een wandelingetje door den predik-

stoel) j) en waar gaat gij heen?" — (hij zwijgt eene

poos;) »Waar gaat gij heen? Naar boven!" — (zeer

langzaam en in de hoogte wijzende:) » Naar boven!''

(iets luider) »naar boven !" (Nog luider) "Daar

gaat gij heen — met eene stijve koelte — on-

der vol zeil naar de glorie des Hemels koers stel-

lende, alwaar geene stormen noch onweders razen,-

waar geene goddeloozen u kwellen, waar de ver-

moeiden rust vinden." — (Nog een kuijertje) »Daar

gaat gij heen, vrienden; daarheen! dat is uwe
plaats ; dat is de regte haven. Het is eene geze-

gende haven — het water is er altijd stil bij aller-
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lei wind en tij. Daar loopt ge tegen geene blinde

klippen ; daar verliest ge gecne kabels om het ruime

sop in te drijven: daar is het vrede — vrede —
vrede — alles vrede!" — {Nog een wandelingetje,

en over den bijbel, dien hij onder zijn' linkevarm

houdt, heenstrijkende :) »Wat? komen die borstjes

uit de woestijn
?
komen zij? Ja , uit. de sombere

akelige woestijn der ongeregtigheid , welker eenigste

vrucht de dood is. Maar steunen zij ergens op —
steunen zij nergens op

?
die arme zeebonken?" —

(Driemaal over den bijbel gestreken:) »0 ja! —
Ja! — Zij steunen op den arm van hunne gelief-

de!" — (nog driemaal gestreken?) »op den arm van

hunne geliefde !" — {Nog eens driemaal gestreken

onder een kuijertje :) » Op den loods , de poolstar

en het kompas, alles te gelijk. Hier is het," —
(wederom driemaal den bijbel gestreken:) »hier is

het. Zij kunnen moedig hunnen zeemanspligt vol-

brengen
?
en gerust zijn onder de schrikkelijkste ge-

varen. Hiermede" — (nog eens tweemaal) «kunnen

zij komen
;

die arme stakkers , zij kunnen komen
?

leunende aan den arm van hunne geliefde , en op «—

op — opgaan !" (terwijl hij bij elke herhaling van

dat woord zijne hand al hooger en hooger verheft,

zoodat hij haar ten laatste boven zijn hoofd hou-

dende , hen op eene allervreemdste manier, als in

zinsverrukking en het boek zegevierend tegen zijne

borst drukkende, blijft aanstaren, totdat hij lang-

zamerhand een ander gedeelte van zijne predikaat-

sie begon te behandelen).

Ik haal die volzinnen aan eerder om een bewijs

van zijne buitensporigheid dan van zijne verdienste
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bij te brengen, hoezeer het in verband met de hou-

ding , welke hij er onder aannam en met den stand

van zijne toehoorders niet naliet werking te doen.

Het is nogtans mogelijk , dat mijne gunstige mee-

ning ten zijnen aanzien grootelijks voortkwam, voor-

eerst, omdat ik hem zijne gemeente hoorde voorhou-

den, dat de echte waarneming van de Godsdienst

zeer wel bestaanbaar is met de vrolijkheid en de

naauwkeurige betrachting der pligten van hunnen

stand, welke zelfs de Godsdienst uitdrukkelijk van

hen vorderde ; en ten anderen omdat hij hen waar-

schuwde van het Paradijs en van Gods barmhartig-

heid toch nooit eene monopolie te maken. Ik heb

inderdaad die twee punten (indien het mij al ooit

gebeurd is die te hooren behandelen) nooit te voren

met meer verstand hooren voordragen. —
Alzoo ik den tijd, dien ik te Boston heb door-

gebragt, besteedde met het nasporen van deze on-

derwerpen , met den loop te regelen van mijne ver-

dere reis en met bestendig de gezelschappen te be-

zoeken , weet ik niet , waarom ik er langer bij zoude

blijven stilstaan. De gezellige gebruiken, waarvan

ik tot hiertoe niet gerept heb, kunnen met weinig

woorden beschreven worden.

Men eet er gewoonlijk te twee uren. Een aange-

legd middagmaal heeft te vijf ure plaats, en een

soupé begint zelden later dan elf uren; zoodat men

zelfs van zulk eene partij zelden later dan te mid-

dernacht naar huis gaat. Ik heb nimmer eenig on-

derscheid gezien tusschen eene partij te Boston en

eene partij te Londen, behalve dat te Boston de

uren van het komen en gaan beter geregeld zijn

:
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dat er het gesprek misschien een weinig luidruchti-

ger en vrolijker is; dat er de gasten met hunne

cloaken aan bijna tot boven in het huis afgewacht

worden; dat zij verzekerd kunnen zijn aan elk diné

eene buitengewone menigte gevogelte op de tafel te

zien, en op elk souper ten minste twee groote ter-

rines met warme gestoofde oesters, in elke waarvan

een half volwassen Hertog van Clarence met ge-

mak gesmoord zou kunnen liggen.

Er zijn te Boston twee ruime en goed gebouwde

schouwburgen, maar welke het beide aan onder-

steuning ontbreekt. De weinige dames, die dezelve

bezoeken , hebben hare zitplaatsen
,

gelijk het ook

behoort, op de voorste banken van de loges.

Men vindt nergens in een logement eene kamer

om te rooken, en bij gevolg was er in het onze

ook geene; doch de jagtweide of algemeene haard

is een groot vertrek met een' steenen vloer. Aldaar

kan men den ganschen avond staan en rooken, en

drentelen , en in of uitloopen , al naar dat men ver-

kiest. Aldaar wordt de vreemdeling ook ingewijd

in de geheimen van verschillende zonderlinge dran-

ken. Het huis is vol van logeergasten , zoo wel ge-

huwden als ongehuwden , waarvan er vele voor hun-

ne tafel en huisvesting een wekelijksch akkoord tref-

fen. Naarmate zij digter bij den hemel slapen is de

prijs minder. Er is eene fraaije zaal tot eene pu-

blieke tafel ingerigt, alwaar men zich van ontbijt,

middag- en avondeten kan voorzien. Het gezelschap,

hetwelk daaraan deel neemt, wisselt van een hon-

derdtal tot tweehonderd toe af. De aankomst van

elk dier tijdperken wordt kenbaar gemaakt door het
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luiden van eene schrikkelijke klok, die de vensters

in de kozijnen doet schudden, als zij door het huis

dreunt, en het zenuwgestel van menig reiziger op

eene onaangename wijze aandoet. Er is ook eene or-

dinaris-tafel voor dames en eene andere voor heeren.

Op onze afzonderlijke logeerkamer zoude het tafel-

laken tot geen' prijs van de wereld zijn gespreid ge-

worden voor het middagmaal, zonder een' grooten

glazen schotel met heidebessen op het midden van

de tafel 5 en zonder een groote ossenschijf met een

zwaar been in het midden, zwemmende in gesmol-

ten boter en met de allerzwartste soort van peper

bestrooid, zoude een ontbijt geen ontbijt zijn. Onze

slaapkamer was ruim en luchtig, maar gelijk alle

slaapkamers aan gene zijde van de Atlantische Zee,

geheel zonder meubelen. Er zijn zelfs noch gordij-

nen om het ledekant, noch voor de vensters. Een

buitengewoon stuk van weelde evenwel bestond uit

eene soort van hangkast van geverwdhout, nog iets

smaller dan de kast eener Engelsche hangklok , of

indien die vergelijking niet voldoende is om den

lezer een juist denkbeeld van derzelver grootte bij

te brengen , dan kan hij die nagaan uit de bij-

zonderheid, dat ik veertien dagen en nachten in de

kamer gewoond had, in het vrome geloof, dat het

een waterfonteintje zijn zou.



HOOFDSTUK IV

EEN AMERIKAANSCHE SPOORWEG. LOWELL EN ZIJNE

FABRIJKEN.

Voordat ik Boston verliet, wijdde ik een' dag aan

een uitstapje naar Lowell. Ik bestem een afzon-

derlijk hoofdstuk voor dat bezoek , niet omdat ik

het wijdloopig denk te beschrijven, maar omdat ik

het als eene zaak op zich zelve beschouw , en gaarne

had dat mijne lezers dat ook deden.

Ik maakte bij deze gelegenheid voor het eerst

kennis met een' Amerikaanschen spoorweg. Alzoo

deze overal door de Vereenigde Staten heen allen

aan elkander gelijk zijn , zullen er ook de algemee-

ne kenmerken gemakkelijk van te beschrijven zijn.

Er zijn geene rijtuigen van eersten en tweeden

rang, gelijk bij ons, maar er is een waggon voor

<le heeren en een voor de dames. Het groote on-

derscheid tusschen dezelve is , dat in den eersten

ieder een rookte , in den laatsten geen mensch. Al-

zoo een neger zoude rekenen zich te bezondigen,

wanneer hij zamen met een' blanke reisde , zoo is

er een afzonderlijke waggon voor de zwarten; en

deze is een even zoo lompe plompe kast, als waar-

mede Gulliver uit het koningrijk der Brobdignakkers
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in zee stak. Men voelt vrij wat gehossebos , hoort

vrij wat gedruisch , ziet veel paneelen en weinig

licht j er is eene locomotief bij die schrikkelijk fluit,

en een bengel.

De waggons gelijken naar gemeene omnibussen
;

alleen zijn zij grooter en bevatten dertig , veertig

tot vijftig menschen. In plaats dat de banken van

liet eene einde naar het andere loopen, zijn zij

kruiswijze ingerigt. Elk bankje bevat twee zitplaat-

sen. Er is eene lange rij van aan elke zijde , in

het midden een smalle doorloop en aan de beide

einden een portier. Midden in het rijtuig staat ge-

woonlijk een kagchel , die met steenkolen of an-

thraciet meestal gloeijend heet gestookt wordt. Alles

is potdigt, zoodat men moeite heeft om het uit te

houden , en men ziet de heete lucht tusschen zich-

zelven en de voorwerpen waarnaar men de oogen

slaat , tintelen , alsof het de Geest van den rook

zelf was.

In den dameswaggon zitten verscheiden heeren
r

die dames vergezellen. Er zijn ook vele dames in

zonder geleide van een' heer: want zij kunnen ver-

zekerd zijn dat zij van het eene einde der Vereenigde

Staten tot het andere reizende , overal eene welle-

vende bejegening zullen ondervinden. De conduc-

teur , of hij , die de kaartjes weder ophaalt , of op-

passer, of hoe men hem noemen wil, draagt geen

uniform. Hij wandelt door den waggon heen en

weder, of er in en uit, naardat het hem in het

hoofd komt : staat met zijne handen in zijn' zak te-

gen het portier geleund en kijkt u aan
?

als gij bij

toeval een vreemdeling zijt, of maakt met de ove-
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rige passagiers een praatje over u. Er wordt eene

menigte nieuwspapieren uit de zakken gehaald , maar

weinige daarvan gelezen. Iedereen praat met u, of

met een' ander' , naarmate het hem gelegen komt.

Zijt gij een Engelschman , zoo verwacht hij van u

te hooren dat die spoorweg juist zoo is als die van

Engeland zijn. Zegt gij neen, dan zegt hij vra-

genderwijze » ja ?" en verlangt te weten in welk op-

zigt zij verschillen. Gij noemt hem stuk voor stuk

de punten van onderscheid op en hij blijft op elk

daarvan vragenderwijze » ja ?" zeggen. Nu vermoedt

hij dat gij in Engeland niet schielijker zult reizen

en op uwe verzekering van het tegendeel zegt hij

al weder vragenderwijze » ja ?" en het blijkt aan

zijn' toon duidelijk dat hij het niet gelooft. Na een

langdurig stilzwijgen merkt hij gedeeltelijk tot u en

gedeeltelijk tot den knop van zijn wandelstok aan

dat de Yankees voor een magtig voortvarend volk

doorgaan , waarop gij dan » ja" zegt , en dan zegt

hij ook weder » ja," maar ditmaal op een' beves-

tigenden toon. Wanneer gij dan het venster uit-

kijkt , vertelt hij u dat aan den anderen kant van

den berg en ten naastenbij drie mijlen van de eerste

station, een zeer zindelijk stadje ligt , allerliefst ge-

legen, en dat hij denkt dat gij besloten hebt u al-

daar een weinig op te houden. Uw ontkennend ant-

woord geeft natuurlijk aanleiding tot meer vragen

aangaande uwe voorgenomen reis , en waar gij heen-

gaat. Gij verneemt altijd dat gij, waar gij wezen

wilt, zonder de grootste moeite en het uiterste ge-

vaar niet kunt komen , en dat al de fraaije gezigten

ergens elders zijn.
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Indien eene dame zin krijgt in de plaats van een'

mannelijken passagier
?

dan geeft de heer , die haar

vergezelt , dezen kennis van die omstandigheid , en

er wordt dadelijk met de grootste bereidwilligheid

aan haar verzoek voldaan. De staatkundige aange-

legenheden , die van de Banken en de boomwol
,

maken de voornaamste onderwerpen van het gesprek

uit. De stillen in den lande zullen de vraag over

het voorzitterschap vermijden , want binnen de eerste

drie en een half jaren moet er eene nieuwe keus

geschieden
?

en de partijschappen beginnen reeds

heethoofdig te worden; want het is een kenmerken-

de trek van die instelling, dat, zoodra de gisting

over de laatste verkiezing gezakt is , de gisting over

de eerstvolgende dient te beginnen, hetgeen voor

alle diepdenkende staatkundigen en ware vaderlands-

vrienden , dat wil zeggen voor negen en negentig

mannen en knapen van elke negen en negentig en

een kwart , eene onuitputtelijke] bron van gezellig

onderhoud oplevert.

Er is zelden meer dan één spoor , behalve waar

zich een zijtak met den hoofdweg komt vereenigen,

zoodat de wegen zeer smal en de uitzigten , overal

waar eene diepe verhakking is , in het geheel niet

uitgestrekt zijn. Waar die niet is , zijn de verschie-

ten meerendeels dezelfde : mijlen achtereen niet dan

boomen, waarvan de groei belet is geworden; som-

mige door de bijl geveld, sommige door den wind

omvergevallen , sommige ten halve gevallen en te-

gen hunne naburen rustende; sommige waarvan de

stronken alleen zijn blijven staan
?

die ten halve in

de moerassen zijn blijven steken , andere die tot
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sponsachtige snippers vermolmd zijn. Tot de grond

toe bestaat er uit kleine stukken van : elke poel is

er met eene korst van verrot hout bedekt : aan

weerskanten van de wegen ziet men takken en boom-

stronken in allerlei graad van ontbinding en verrot-

ting. Somtijds komt men voor eenige minuten in

eene opene streek, waarin men een meer ziet glins-

teren , zoo breed als menige rivier van Engeland
,

maar hier zoo klein, dat het bijkans geen' naam heeft.

Nu en dan krijgt men voor een oogenblik het eene

of andere dorp in het gezigt, met zindelijke witte

huizen, en een belommerd plein, waarop men de

stijve kerk en het schoolgebouw ziet staan. Wir-r-r-r

snort het er door heen en men zit weder tusschen

•de oude donkere bosschaadje, de takken, de boom-

stronken , de stinkpoelen — alles zoo volmaakt naar

de vorige gelijkende , dat men wanen zou er met

een' tooverslag weder heen verplaatst te zijn.

De wagentrein houdt op aan stations midden in

de bosschen , alwaar de onmogelijkheid dat iemand

eenige reden zou hebben om den waggon te verla-

ten, gelijk staat met de onwaarschijnlijkheid van er

een huis te vinden om in te gaan. Het stuift door

den slagboom heen , alwaar men noch huiswoning

,

noch oppasser, noch seinpaal vindt; niets dan eene

ruwe houten plank , waarop geschreven staat : kijk

UIT NAAR DE LOCOMOTIEF, ALS DE BESGEL LUIDT. Men

snort al weder voort door het digtste van de bos-

schen, komt weder in het licht , rammelt over ta-

melijk zwakke bruggen heen , rommelt over den

dreunenden grond, snort in een oogwenk onder eene

houten brug door, die het licht op nieuw verduis-
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tert , wekt , eer men er aan denkt , al de sluime-

rende echo's van de hoofdstraat eener groote stad,

en daar springt alles, met gevaar van den hals te

breken , over , met en door elkander uit de waggons

midden op de straat neder. Hier zijn alle fabrijken

te gelijk aan den gang : de inwoners staan voor

hunne deuren of leunen uit hunne vensters; de jon-

gens spelen met knikkers of laten vliegers op ; de

mannen staan te rooken , de vrouwen te praten

,

de kinderen kruipen, de varkens wroeten: paarden,

ongewoon aan die verschijning , steigeren of slaan

achteruit, bijkans midden op het spoor. Daar gaat

het op nieuw vooruit, het razende werktuig met

zijn' gansenen wagentrein; de vonken vliegen van

alle kanten er om heen ; het fluit , het sist , het

rookt , het knarst , tot dat het eindelijk voor goed

blijft staan, het volk er zich omheen verzamelt en

de reiziger den tijd heeft om weder tot adem te

komen. —
Aan het stationsgebouw te Lowell trof ik een'

man aan, die met de inrigtingen van al de fabrijken

hier ten volle bekend was , zoodat ik mij verheugd

aan zijn geleide overgevende, terstond dat gedeelte

der stad ging bezoeken , waarin de werkplaatsen ge-

legen waren, welker opneming de reden van mijn

bezoek was. Hoewel nog zeer nieuw van aanleg —
want als ik mij niet vergis , zijn die fabrijken hier

alle sedert de laatste twintig jaren aangelegd — is

Lowell eene groote , volkrijke en zeer welvarende

plaats. De bewijzen van zijne nieuwheid, die eerst

het oog goeddoen, zetten er evenwel op den duur

iets gekunstelds aan bij , hetwelk een' bezoeker uit
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'eene andere streek vrij grappig voorkomt. Het was

een regt morsige winterochtend , en er was niets in

de stad hetwelk mij oud toescheen, behalve het

slijk , waar men op sommige plaatsen tot aan de

knieën toe inzakte , en hetwelk er sedert den afloop

der wateren van den zondvloed scheen gelegen te

hebben. Ik zag er eene nieuw gebouwde houten

kerk , die geen toren hebbende en nog niet geverwd

zijnde, wel naar eene groote pakkist zonder adres

geleek. Iets verder stond een logement, waarvan

de muren en kolonnades zoo dun en rank en effen

waren , dat het volkomen van kaartpapier gebouw d

scheen. Ik droeg zorg , toen ik er voorbijging

,

mijn' adem in te houden, en beefde toen ik een'

arbeider op het dak zag komen; want ik was in-

derdaad bang dat hij het gansche huis zoude in-

trappen en dat het knappend en krakend zoude

instorten. De rivier zelve, welke de werktuigen in

beweging brengt (want alles gaat er door de kracht

van het water) , schijnt een nieuw karakter te ver-

krijgen van de nieuwe gebouwen van schitterend

rooden steen en geverwd hout, tusschen welke zij

heenstroomt , en in hare bewegingen eene zoo on-

bedachtzame , ligtzinnige en dartele rivier schijnt te

zijn , als men slechts kan verlangen te zien. Men

zoude er een' eed op doen dat al de bakkers-,

kruideniers- en boekwinkels en al de andere pak-

huizen gisteren voor het eerst opengesteld zijn ge-

worden. De vergulde vijzels en stampers , die bij

wijze van uithangbord op de slagvensters der dro-

gistwinkels staan , schijnen zoo even uit de Munt

der Vereenigde Staten gekomen te zijn , en toen ik
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op den hoek van eene der straten eene vrouw met

een kind van acht of tien dagen op haren arm zag

staan , was ik verwonderd en begreep niet vanwaar

het kwam , dewijl ik geen oogenblik vooronderstel-

len kon dat het in zulk eene nieuwe stad kon ge-

boren wezen.

Er zijn een aantal fabrijken te Lowell , waarvan

elke behoort aan hetgeen wij eene compagnieschap

zouden noemen , maar in Amerika eene corpo-

ratie geheeten wordt. Ik ging er verscheiden van

zien, als bij voorbeeld eene wolspinnerij, eene ta-

pijt- en eene katoenfabrijk : bekeek die alle naauw-

keurig, en zag ze, terwijl er in niets van den alle-

daagsclïen gang der bewerking werd afgeweken. Ik

mag hier bijvoegen, dat ik met onze fabrijksteden

in Engeland goed bekend ben en vele daarvan te

Manchester en elders op dezelfde manier bezocht

heb.

Ik kwam aan de eerstgenoemde fabrijk juist toen

de tijd van het middageten voorbij was en de meis-

jes tot den arbeid wederkeerden. De trap wemelde

er van , terwijl ik dien opging. Zij waren alle

goed gekleed , hoewel naar mijne gedachten niet

boven haren stand. Ik zie gaarne dat de lagere

volksklassen een weinig met de kleederpronk opheb-

ben , en zelfs met die kleine snuisterijen omhangen

zijn, die binnen het bereik van hun gering geldelijk

vermogen komen. In de vooronderstelling dat het

binnen de behoorlijke palen blijft , zoude ik bij al

degenen, die ik in mijne dienst nam, die soort van

hoogmoed altijd aanprijzen als een middel om zich-

zelven te leeren achten j en ik zoude daar even wei-
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nig van afgeschrikt worden , indien deze of gene

slecht oppassende vrouw haren ondergang aan hare

pronkzucht toeschreef , als ik in mijn gevoelen over

de nuttige strekking van den rustdag veranderen

zoude , indien een moordenaar in de gevangenis van

Newgate de weidenkenden tegen den zondag waar-

schuwde, omdat hij er zijne misdaad op gepleegd

heeft.

Die meisjes waren, gelijk ik gezegd heb, alle goed

gekleed, en die uitdrukking bevat noodwendig de

uiterste zindelijkheid in zich. Zij droegen zeer nette

mutsjes, goede warme mantels en shawls; en toch

liepen zij op klompen en in holsblokken. Er was

gelegenheid in de werkplaats om al hare kleederen

veilig neder te leggen , en als het noodig mogt zijn

,

uit te wasschen. Yele van haar zagen er uitnemend

gezond uit en hadden al de manieren van fatsoenlij-

ke meisjes, en niet die van gemeene lastdieren. In-

dien ik in eene van die werkplaatsen (hetgeen mij

,

hoe scherp ik daar naar keek, niet gebeurd is) het

allerlispendste
,

gemaaktste , nufachtigste , belagche-

lijkste schepsel had aangetroffen , dat mijne verbeel-

ding mij kon voorstellen, dan nog zoude ik aan het

tegenovergestelde uiterste daarvan (hetwelk ik op an-

dere plaatsen gezien heb) gedacht, en haar met ge-

noegen beschouwd hebben.

De vertrekken , in welke zij werkten , waren even

zindelijk als zij zelve. In eenige der vensterbanken

stonden groene heesters aangekweekt , om de glas-

ruiten te belommeren. Er heerschte in e'én woord

zooveel netheid , orde en gemak , als de aard der

werkzaamheden met mogelijkheid medebragt. Men

8



114 LOWELL

zal met reden vooronderstellen , dat er onder een zoo

groot aantal meisjes , waarvan er vele bijkans vol-

wassen waren, ook gevonden werden, die een zwak

ligchaamsgestel omdroegen; en dat was ook zoo;

doch ik verklaar plegtig, dat van de gansche me-

nigte j welke ik op dien dag in de verschillende fa-

brijken gezien heb, geen enkel gelaat mij bijgeble-

ven is j hetwelk een' smartelijken indruk op mij maak-

te, of hetwelk ik, eenig deel aan het bestuur der

fabrijk hebbende, noodzakelijk geoordeeld zoude heb-

ben vandaar te verwijderen.

Zij wonen in verschillende kosthuizen , die alle in

de nabuurschap zijn. De eigenaars der fabrijken dra-

gen bijzondere zorg, dat niemand als hun deelgenoot

worde toegelaten, wiens karakter hun niet ten volle

bekend zij. Elke aanklagt, welke of door de kost-

gangers of door wie het ook zijn moge wordt inge-

leverd, behoort naauwkeurig onderzocht te worden

,

en zoodra het bewezen is , dat die aanklagt gegrond

was, worden zij verwijderd en hunne bediening aan

een' anderen opgedragen. Ook aan eenige kinderen

(doch dat getal is gering) wordt in deze fabrijken

werk verschaft. De landswetten verbieden, dat

deze meer dan negen maanden 'sjaars zullen arbei-

den; de overige drie behooren aan hunne opvoe-

ding besteed te worden. Tot dat oogmerk zijn er

scholen te Lowell, gelijk mede kerken en kapellen

van verschillende dienstsekten , alwaar de jonge meis-

jes hare godsdienstoefening kunnen verrigten op al

zoodanige manieren , als haar in hare vroegste jeugd

is bijgebragt. —
Op eenigen afstand van de fabrijken en op den
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hoogstcn en vermakelijksten grond van den gansenen

omtrek, staat het gast- of ziekenhuis. Het is het

fraaiste van geheel de omstreek , en werd door een

aanzienlijk koopman voor zijne afzonderlijke verblijf-

plaats gebouwd. Even gelijk die inrigting te Bos-

ton , welke ik reeds beschreven heb , is dat gebouw

niet in groote zalen , maar in verschillende kamers

verdeeld, waarvan elke op zichzelve alle mogelijke

gemakken oplevert. Onder hetzelfde dak woont een

geneesheer, en al behoorden ook zijne lijders tot

zijne eigene naastbestaanden , zoude hij hen nog niet

met meer zorg en oplettendheid kunnen verplegen.

De wekelijksche onkosten in dit gebouw voor elke

vrouwelijke lijderes, bedraagt drie dollars of twaalf

Engelsche schellingen; doch geen meisje, dat aan

eene der fabrijken werkt, zal er om gebrek aan geld

ooit worden afgewezen. Dat het deze aan de noodige

geldmiddelen daartoe zelden ontbreekt, kan men op-

maken uit de daadzaak, dat in Julij 1841 1

, niet min-

der dan negen honderd acht en zeventig van die

meisjes in de spaarbank te Lowell geld hadden uit-

staan. Het gezamentlijke bedrag van die sommetjes,

werd op honderdduizend dollars, of twintigduizend

Engelsche ponden geschat.

Ik gevoel mij thans geneigd om drie bijzonderhe-

den bij te brengen, welke een groot aantal lezeres-

sen aan deze zijde van den Atlantischen Oceaan,

ten hoogste zullen verwonderen.

Vooreerst , dat er in al de kosthuizen , tot gemeen-

schappelijk gebruik een piano wordt gevonden. Ten

tweede, dat bijkans al die meisjes op een' leescirkel

hebben ingeteekend. Ten derde, dat zij onder haar

8 *
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zelve een tijdschrift opstellen onder den titel van

:

Dankoffer aan Lowell. Het bestaat uit een aantal

oorspronkelijke stukken, door meisjes geschreven,

die dagelijks in de fabrijken werkzaam zijn ; en wordt

op de gewone manier gedrukt, uitgegeven en ver-

kocht. Ik heb er meer dan vierhonderd bladzijden

van medegebragt, en mij niet verveeld met ze van

het begin tot het einde toe door te lezen.

De groote hoop mijner lezeressen, hierover ver-

baasd, zal met eenparige stemmen uitroepen: »Dat

is toch door en door verkeerd !" en wanneer ik haar

vraag waarom, zullen zij mij antwoorden: » Omdat

het boven haren stand is." Ik zal mijne lezeressen

tot oplossing van die tegenwerping vragen, welke

dan toch haar stand wel is.

Haar stand is te arbeiden; en zij arbeiden ook.

Zij arbeiden in deze fabrijken twaalf uren op een'

dag, en dat is toch zekerlijk arbeiden en hard ar-

beiden ook. Misschien is het waar, dat zich aan

zoodanig iets tot hare uitspanning toe te geven , bo-

ven haren stand is; maar zijn wij er van overtuigd
,

dat wij in Engeland onze denkbeelden van den stand

der arbeidende klasse niet meer wijzigen naar het-

geen wij er van zien, dan naar hetgeen wij er van

zouden kunnen zien ? Ik geloof zekerlijk , dat als wij

de zaak regfc beschouwen, het piano, de leescirkel

en zelfs het » Dankoffer aan Lowell" ons meer ver-

wondering baren zullen om hunne zeldzaamheid, dan

om het verband, waarin zij staan tot de vraag of

het wel dan kwalijk gedaan is.

Ik voor mij weet geen' stand , dien , het werk van

heden weltevreden volbragt zijnde, en dat van mor-
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gen weltevreden te gemoet wordende gezien , zulk

eene uitspanning niet grootelijks vereert , en tot roem

verstrekt. Ik ken geen' stand, die voor degenen,

welke er toe behooren, duurzamer of voor degenen

,

die er buiten zijn , veiliger is , omdat hij met onkun-

de gepaard gaat. Ik ken geen' stand , die bet regt

bezit, om van de middelen tot onderling onderrigt,

en tot eene verstandige uitspanning een' alleenhandel

te maken , en geloof , dat elke stand , die zulks

deed, ook zeer spoedig zijn laatsten dag beleven

zoude.

Ten aanzien der verdiensten van het » Dankof-

fer aan Lowell" als een letterkundig voortbreng-

sel beschouwd, wil ik niets meer zeggen, dan dat

het, met ter zijdestelling van de bijzonderheid, dat

het door deze meisjes na haren vermoeijenden dage-

lijkschen arbeid zamengesteld is, menig mooi gebon-

den jaarboekje op zijde streeft. Het doet ons goed te

zien , dat vele van deszelfs verhalen betrekking heb-

ben op de fabrijken en op degenen , die aldaar

werken: dat zij haar zelfsverloochening en welte-

vredenheid inprenten, en haar nuttige en verstan-

dige lessen voorhouden. Er straalt een diep ge-

voel in door van de schoonheden der natuur, wel-

ke de schrijfsters in de wildernissen van hare geboor-

testreken hebben achtergelaten : en hoezeer een lees-

gezelschap eene allergunstigste gelegenheid voor zulke

onderwerpen oplevert , vindt men er niet dan weinig

toespelingen in op fraaije kleederen , rijke huwelij-

ken, prachtige huizen en een lui en lekker leven.

Sommige zullen er aanmerking op maken , dat die
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bladen met zulke zwierige namen onderteekend zijn
,

doch dat is eene Amerikaansche mode. In eene der

provinciën van Massachusets , is men in de Verga-

dering der Staten bezig leelijke namen in bevallige

te veranderen, evenzoo als de kinderen doorgaans

den smaak hunner ouders willen verbeteren, en al-

zoo die veranderingen weinig of niets kosten
?
wor-

den er bij gelegenheid van elke zitting dozijnen van

Maria Anjva's tot Beveliwa's verdoopt.

Men zegt , dat bij gelegenheid van een bezoek van

den Generaal Jackson of Harbjson aan deze stad,

(wie van beiden het geweest is weet ik niet meer

en doet er ook weinig toe) die voorzitter drie en eene

halve mijl ver, tusschen eene rij van die jonge meis-

jes doorging, die alle in zijden kousen gekleed wa-

ren en parasols boven hare hoofden hielden. Doch

alzoo ik niet vernomen heb, dat het eenig ander

kwaad gevolg heeft gehad, dan eene plotselijke rij-

zing van de parasols en zijden kousen aan de markt

,

en misschien het bankroet van den een of anderen

Nieuw-Engelander , die hen a tout prix opkocht , in

de verwachting van eene vraag er naar , welke nooit

gekomen is , hecht ik aan die bijzonderheid ook wei-

nig waarde.

In dit kort verslag over Lowell en in de beschrij-

ving van het genoegen , dat het mij opleverde , en

zekerlijk aan eiken vreemdeling zal opleveren, die

in zijn vaderland gezeten, eenig belang stelt in den

toestand van zoodanige lieden, heb ik mij zorgvul-

dig onthouden van eene vergelijking tusschen deze

fabrijken en die van ons eigen land te maken. Vele
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omstandigheden , welker invloed zich jaren geleden

in onze fabrijkplaatsen heeft doen gevoelen, heb-

ben hier nooit plaats gevonden. Er bestaat, eigen-

lijk gezegd , te Lowell geene arbeidende klasse ; want

deze meisjes
,

(die dikwijls kinderen van geringe boe-

ren arbeiders zijn) komen uit do andere Staten, blij-

ven eenige jaren alhier aan de fabrijk , en gaan dan

voor goed weder naar huis.

Het contrast zou te sterk zijn j want het was eene

vergelijking tusschen het goed en het kwaad, tus-

schen het glansrijkste licht en de diepste duisternis.

Ik onthoud er mij van , omdat ik zulks geraden vind

;

maar smeek ernstig al degenen, die deze bladzijden

lezen zullen, een oogenblik te blijven stilstaan bij

het verschil tusschen deze stad en die uitgestrekte

verblijfplaatsen van jammer en ellende: zich, indien

zij dat te midden der partijschappen en woelingen

doen kunnen, de pogingen voor den geest te roepen

,

die er behooren bewerkstelligd te worden om ze van

haar lijden en hare gevaren te bevrijden: en ten

laatste , zich te herinneren , hoe schielijk de kostbare

tijd verloopt.

Ik keerde 's avonds langs denzelfden spoorweg en

in dezelfde soort van waggon terug. Terwijl een

der passagiers zich veel moeite gaf, om aan mijne

reisgenoot (en bijgevolg niet aan mij) wijdloopig de

echte grondstellingen te verklaren, waarop een En-

gelschman een reisverhaal door Amerika schetsen

moest, veinsde ik in een' diepen slaap te zijn. Doch
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al pinkoogende ten venster uitkijkende , vond ik voor

het overige van de reis vermaak genoeg in het waar-

nemen van de werking van het lichtgevend hout, het-

welk 's morgens onzigtbaar was geweest, maar thans

in de duisternis gloeijend vlamde ,• want wij reisden

in een' wervelwind van vonken , die als eene sneeuw-

bui van vuur ons om de ooren en oogen stoven»
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WORCESTER. — DE RIVIER VAN CONNECTICUT. HART-

FORD. NEW-HAVEN. WAAR NIEUW-YORK.

In den namiddag van Zaturdag den 5dcn Februarij

,

verlieten wij Boston en reisden over een' anderen

spoorweg naar TVorcester , een bevallig stadje van

Nieuw-Engeland , alwaar wij voornamen tot Maan-

dag toe, onder het gastvrije dak van den Gouver-

neur van dien Staat te blijven.

Die steden en vlekken van Nieuw-Engeland (vele

daarvan zouden in Oud-Engeland dorpen zijn) kun-

nen voor even zulke goede toonbeelden van het land-

bouwend gedeelte van Amerika doorgaan , als der-

zelver bewoners dat van Amerikaansche landbou-

wers zijn. De platgeschoren lanen en de groene wei-

den van ons vaderland vindt men hier niet, en het

gras , met dat van onze kunstperken vergeleken , is

spichtig, dun en haveloos; doch men ziet hier be-

vallig hellende streken gronds , fraaije heuvels , boom-

rijke valleijen en zachtstroomende riviertjes. Elke

kleine kolonie van huisjes heeft hare kerk en haar

schoolgebouw, die van tusschen de witte daken en

lommerrijke boomen voor den dag komen. Al de

huizen zijn schitterend wit; al de vensterluiken van
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het helderste groen , en op eiken schoonen dag is de

hemel van het helderst azuur. Een drooge scherpe

wind en een ligte graad van vriezend weder, had

toen wij te Worcester aankwamen, de wegen zoo

hard gemaakt, dat er de sporen van wel naar gra-

nietaderen geleken. Alles rondom ons had, zoo als

natuurlijk was, het betooverende van de nieuwheid.

Al de huizen zagen er hier ook weder uit , alsof zij

op dien ochtend gebouwd en geverwd waren, en

alsof wij ze op den eerstkomenden maandag met ge-

mak zouden kunnen medenemen. Bij de helderheid

van de lucht vertoonden zich de voorwerpen veel

kantiger dan gewoonlijk het geval is. De nette ko-

lonnades vertoonden weinig meer doorzigt, dan eene

Ghinesche brug op een theekopje. — De ligt ge-

bouwde houten woonhuizen, waar achter de zon in

al haren glans ten ondergang neigde, konden zoo

duidelijk van voren tot achteren doorkeken worden

,

dat men geen oogenblik kon denken, dat een be-

woner er van zich voor de oogen van het publiek

kon verbergen of iets in het geheim verrigten. Zelfs

waar een brandend vuur door de met geene gordij-

nen behangen vensterglazen van een eenigzins ver-

wijderd woonhuis flikkerde, had het nog het voor-

komen van eerst kort te voren aangelegd te zijn,

en nog niet doorwarm te zijn; en in plaats van het

denkbeeld bij te brengen van een genoegelijk ka-

mertje vol weltevreden aangezigten, scheen het veel-

eer alsof men den reuk van den verschen kalk en

van de vochtige muren nog bespeurde.

Zoo kwam het mij ten minste in dien avond voor.

Des anderen daags, toen de zon helder scheen, de
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kerkklok zich hooren liet en het volk in zijn zon-

dagspakje gekleed, in alle bedaardheid langs het na-

bijgelegen kerkpad ging, lag er eene kalmte van

den rustdag over al de voorwerpen verspreid, wel-

ke verkwikkend voor het gevoel was. Nabij eene

oude, grijze kerk, op het midden van een kerkhof

zoude die indruk nog sterker geweest zijn , doch hoe-

zeer beiden hier gemist werden, heerschte er nog-

tans over het gansche landtooneel eene stilte , welke

,

naardien wij zoo onlangs eerst van den rusteloozen

Oceaan en uit woelige steden gekomen waren, eene

dubbele werking op onze ziel uitoefende.

Op den volgenden morgen begaven wij ons, altijd

nog per spoortrein naar Springfield . Vandaar af naar

Hartford, de plaats van onze bestemming, zijn slechts

vijfentwintig mijlen (acht a negen uren), maar de

wegen waren in dat jaargetijde zoo slecht, dat de

reis te land ons waarschijnlijk tien of twaalf uren

zou gekost hebben. Bij geluk was de winter onge-

meen zacht geweest, zoo dat de Connecticut-riYier

»open" dat wil zeggen onbevroren was. De kapi-

tein van eene kleine stoomboot zoude zijne eerste

reis van dat saizoen (het tweede voorbeeld bij men-

schen geheugen meen ik van eene reis in Februarij)

gaan afleggen, en wachtte slechts op ons om naar

boord te gaan. Wij deden dat dan ook zoodra wij

slechts konden. Hij hield zijn woord en stak dade-

lijk van wal.

Wel was er alle reden voor om dat stoomboot]

e

eene kleine stoomboot te noemen. Er naar gevraagd

heb ik juist niet, maar ik geloof, dat het er eene

was van de kracht van omtrent een halven hit.
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Simon Jane Paap, het vermaarde dwergje van Zand-

voort
9
had zeer genoegelijk kunnen leven en ster-

ven in de kajuit, welke even als eene woonkamer

van schuiframen voorzien was. Yoor de onderste

glasruiten van die vensters hingen schitterend roode

gordijntjes aan slappe koordjes , zoodat het er even

zoo uitzag als de spreekkamer van een koffijhuis der

Lilliputters , hetwelk door een' hoogen vloed of eenig

ander onheil, op Gods genade lag te drijven. Doch

in dat kamertje zelfs vond men een' schommelstoel

:

want zonder schommelstoel zou men in Amerika

nergens heen kunnen komen.

Ik zoude kwalijk kunnen opgeven hoe vele voe-

ten dit vaartuig kort of hoeveel voeten het smal

was \ want de woorden lengte of breedte er op toe

te passen, zoude eene tegenstrijdigheid in zichzelve

zijn. Ik wil alleen zeggen, dat wij allen midden

op het verdek op een hoopje bijeen bleven staan,

uit vrees dat de boot anders onverwacht kenteren

mogt, en dat de machinerie door eene verwonde-

ringswaardige opeendringing juist de ruimte tusschen

het dek en de kiel besloeg, welke de hoogte van

drie voeten zal gehad hebben.

Het regende den gansenen dag, zoo als ik eens

in mijn leven gedacht heb dat het nergens elders

dan in de Schotsche Hooglanden regenen kon. De

rivier was vol drijvende ijsschotsen , die gedurig on-

der ons knapten en kraakten, en de diepte van wa-

ter , door welke wij gingen om de grootste van die

schotsen te mijden , welke door den stroom naar het

midden der rivier gedreven werden , was weinig meer

dan eenige duimen. Alles ging evenwel goed, en
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alzoo wij ons warmpjes hadden toegemoffeld , hin-

derde ons de koude niet , maar genoten wij een' aan -

genamen dag. De rivier van Connecticut is een

fraaije stroom , en ik twijfel er niet aan , of hare

oevers zullen in den zomertijd zeer schoon zijn. Zulks

werd mij althans verzekerd door een jong meisje,

dat in de kajuit zat; en wanneer het bezit eener

hoedanigheid het regt geeft om over dezelve te oor-

deelen , dan waarlijk bezat zij dat regt ten volle
,

want een schooner schepseltje is mij nooit onder

mijne kijkers gekomen.

Na derdehalf uur reizens op die koddige manier

(een kort oponthoud er onder begrepen in eene kleine

stad, alwaar wij begroet werden met een salvo uit

iets of wat kanon, hetwelk aanmerkelijk grooter dan

onze stoomschoorsteen was) kwamen wij te Hart-

ford aan, en begaven ons terstond naar een zeer

goed logement, waarop niets aan te merken viel,

dan alleen het artikel der slaapkamers , welke bijkans

overal, waar wij geweest zijn, bij uitstek geschikt

n waren , om ons bij het schijnsel der eerste goddelijke

morgenstralen ten bedde uit te jagen.

"Wij bleven alhier vier dagen. De stad is aller-

liefst gelegen in eene kom, midden tusschen vrolijk

begroeide heuvels. De grond is er vruchtbaar, boom-

rijk en wordt met zorgvuldigheid behandeld. Hart-

ford is de zetel der wetgevende vergadering van

Connecticut; eene vereeniging van verstandige man-

nen , welke in vroegere dagen onder andere wijze

bepalingen van haar wetboek ook deze maakte, dat

elk burger , die overtuigd werd van zijne vrouw op

een' zondag gekust te hebben, de straf (van den
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stok meen ik wel) ondergaan moest. Er is tot he-

den in deze streken nog te veel van den ouden geest

der Puriteinen overgebleven; hoewel ik niet bespeu-

ren kon, dat die geest het volk billijker in zijne

handelingen heeft gemaakt. Alzoo ik niet gehoord

heb, dat hij ergens ooit die uitwerking heeft ge-

had, verwacht ik er alhier ook weinig van. Over

het geheel , wat al die ernstige en uitgestreken ge~

zigten aangaat , ben ik gewoon over het goede van

de andere wereld even zoo te denken als over het

goede van deze, en zoodra ik iemand, die in zulke

zaken doet, er te veel van op het slagvenster zie

uitstallen , ben ik altijd bang voor de inwendige deug-

delijkheid van zijne koopwaar.

Men vindt hier te Hartford den vermaarden eik

,

waarin het charter van Koning Karel I verborgen

werd gehouden. Hij stond thans op den tuingrond

van een' partikulier. Het charter zelf wordt op het

provinciehuis bewaard.

Ik vond hier de Geregtshoven even als die te

Boston, en de openbare inrigtingen zijn er bijkans

ook even goed. Het krankzinnigenhuis wordt op

een* allerloffelijksten voet bestuurd , en van het in-

stituut voor de doofstommen mag hetzelfde gezegd

worden.

Bij mijn bezoek van het krankzinnigenhuis vroeg

ik mijzelven in stilte , of ik de oppassers wel van

de lijders zou hebben kunnen onderscheiden, anders

dan door de weinige woorden , die er met betrek-

king tot de lijders tusschen hen en den geneesheer

gewisseld werden. Ik bedoel hier alleen het uit-

wendig menschelijk voorkomen , want de gesprek-
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ken der krankzinnigen waren inderdaad dolzinnig

genoeg.

Er was eene kleine deftige oude dame onder , die

een zeer vrolijk en welgehumeurd uitzigt had. Deze

kwam mij aan het einde van een' langen gang op

zijde schieten , en deed mij met eene schrikkelijk

beleefde nijging de onverstaanbare vraag:

» Bloeit Sir Eigenbelang nog op Engelands grond?"

» O ja , mevrouw ," gaf ik haar ten antwoord.

» Toen gij hem voor het laatst gezien hebt , Sir
?

was hij toen
"

» Volmaakt wel , mevrouw " antwoordde ik : » Zoo

gezond als een hoen. Hij heeft mij verzocht u van

zijnentwege te groeten. Ik heb hem nooit zoo wel-

varend gezien."

De oude dame was daar zeer verheugd over. Na-

dat zij mij nog eenige oogenblikken had aangekeken

als om zich te verzekeren dat het mij met mijne

eerbiedige houding wel ernstig meenens was , deed

zij eenige schreden achteruit, schoot vervolgens we-

der op mij toe , maakte eensklaps een sprongetje

(waarop ik in allerijl een paar schreden achteruit

week) , en zeide :

» Ik ben er reeds vóór den zondvloed geweest, Sir."

Ik oordeelde dat ik het beste doen zoude met te

zeggen dat ik van het eerste oogenblik zoodanig iets

vermoed had, en deed het bij gevolg ook.

» Het is regt vermakelijk , Sir ! vóór den zond-

vloed reeds bestaan te hebben ," hervatte de oude

dame.

» Dat wil ik wel hebben , mevrouw
?

" zeide ik.

De oude dame wierp mij een kushandje toe

,
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maakte nog een sprongetje, lachte vrolijk, huppeld

als een kakkerlak den gang door en verdween met

een' deftigen stap in hare slaapkamer.

In een ander gedeelte van het gebouw lag een

mannelijke lijder te bed. Hij zag er zeer bezweet

en verhit uit.

» Zoo is het goed!" riep hij uit, terwijl hij over-

eind sprong en zijne slaapmuts aftrok. » Eindelijk

is alles geregeld. Ik heb het met Koningin Victoria.

klaar gekregen."

» Wat hebt ge klaar gekregen ?" vroeg de doctor.

D Wel" (terwijl hij zijne hand , alsof hij vermoeid

was van te denken , over zijn voorhoofd streek)

;

5) die zaak over het beleg van Nieuwyork."

» O, zóó!" zeide ik, even als iemand die op eens

ingelicht wordt \ want hij keek mij aan alsof hij een

antwoord van mij verlangde.

» Ja zóó. Elk huis zonder sein zal door de Brit-

sche troepen beschoten worden. Aan al de andere

zal geen leed overkomen; volstrekt niet. Die veilig

willen zijn , moeten eene vlag uitsteken. Dat is al-

les wat zij behoeven te doen ; een' lap uitsteken."

Terwijl hij sprak, scheen hij zelf, naar het mij

voorkwam , een schemerachtig denkbeeld er van te

hebben dat hij wartaal uitsloeg. Naauwelijks had

hij die woorden gesproken , of hij ging weder lig-

gen , steende een weinig , en trok de deken over

zijn verhit gelaat heen.

Er was er nog een. Deze was een' jongeling, dien

de liefde en de muzijk het hoofd op hol hadden

gebragt. Na op het accordion een' marsch van zijne

eigene compositie gespeeld te hebben , verlangde hij

Ie
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driftig dat ik bij hem in de kamer zoude komen
,

hetgeen ik dan ook terstond deed.

Ik nam den schijn aan van er zeer veel van te

weten , wist hem tot den hoogsten graad van zijn

zwak op te winden, en zoodoende bij het venster

te komen , vanwaar het uitzigt verrukkend was , zoo-

dat ik met een verstand waarover ik zelf verwon-

derd was , aanmerkte :

» Welk eene heerlijke landstreek hebt gij hier

rondom uw huis."

» Bah!" zeide bij en liet zijne vingers onachtzaam

over de toonen van zijn speeltuig gaan: » Voor

zulk een instituut als we hier hebben is het mooi

genoeg /"

Ik weet niet dat ik ooit in mijn leven zoo mal

op mijn' neus heb gekeken.

j) Dat ik hier ben is maar uit de grap :" voer hij

onverschillig voort, » en om niets anders."

» O ja : om niets anders!" herhaalde ik.

a Zoo waar , om niets anders. De doctor is een

best man. Die merkt het wel. Het is eene grap van

mij. Daar houde ik voor een' keer wel eens van.

Gij behoeft het niet te zeggen
?
maar ik denk dat

ik er aanstaande dingsdag weder uitga!"

Ik beloofde hem dat ik ons gesprek volmaakt ge-

heim zoude houden, en ging mij weder bij den

doctor voegen. Terwijl wij den gang doorliepen

,

kwam eene welgekleede dame van een bedaard voor-

komen ons te gemoet, en mij een vodje papier met

eene schrijfpen aanbiedende , verzocht zij mij beleef-

delijk daar iets met mijne eigene hand op te schrij-

ven. Ik deed het en daarmede scheidden wij.

9 f
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» Ik weet niet dat ik ooit zulk een gesprek met

dames gehouden heb , bij wien het op den zolder

spookt ," zeide ik tegen den doctor. » Deze is toch

niet gek , wil ik hopen ?"

» Waarachtig is zij dat."

» En waarover dan zij weder ? Is het over eigen

handschriften ?"

» Neen. Zij hoort stemmen in de lucht."

»Nu," dacht ik toen bij mij zelven, » het zou

gelukkig wezen indien wij eenige gewaande profeten

van den lateren tijd, die aan hetzelfde euvel mank

gaan , insgelijks konden opsluiten. Als de keus aan

mij stond
?

zoude ik een paar geestenzieners nemen

om er mee te beginnen."

Men vindt in deze plaats het beste gevangenhuis

in de wereld voor overtreders die nog onder het

verhoor moeten komen. Er is insgelijks een open-

baar tuchthuis
9
op denzelfden voet als dat te Boston

opgerigt, behalve dat hier altijd een schildwacht met

geladen geweer op den muur staat. Er bevonden

zich thans nagenoeg tweehonderd gevangenen in.

Men wees mij in de slaapzaal eene plek aan, alwaar

eenige jaren geleden een oppasser in de stilte van

den nacht op eene jammerlijke wijze vermoord was

door een' gevangene , die na het openbreken van

zijne cel eene wanhopige poging deed om te ont-

snappen. Verder werd mij eene vrouw aangetoond ,

die om een' moord , aan haren man gepleegd , reeds

sedert zestien jaren zonder toegang opgesloten had

gezeten.

» Zoudt gij denken," vroeg ik mijn' gids, » dat

zij
, na eene zoo langdurige hechtenis ,

eenige hoop
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kan voeden van ooit hare vrijheid weder te erlan-

gen?"

» Zeer zekerlijk ," antwoordde hij mij, » heeft zij die,"

» Ik geloof toch niet dat zij daar eenige kans toe

heeft."

» Ja daar kan ik weinig van zeggen" (hetgeen in

het voorbijgaan gezegd eene gewone volksuitdruk-

king is.) » Hare vriendinnen mistrouwen haar."

» Wat hebben die met haar te doen ?" vroeg ik
,

zoo als van zelf sprak.

)» Omdat zij ongaarne een verzoekschrift zouden

inleveren."

» Doch wanneer zij dat deden , zouden zij dan

hare bevrijding verwerven?"

» Misschien wel zoo terstond niet , en misschien

bij den tweeden keer ook niet , maar met eenige

jaren lang vol te houden en te vervelen , zouden

zij het gedaan kunnen krijgen."

» Gaat dat altijd zoo?"

» Het zal ten minste veel afdoen. Staatkundige

vrienden zullen het somtijds bewerken. Op de eene of

andere manier komen zij dikwijls wel zoo ver." —
Ik zal steeds met eene genoegelijke herinnering

aan Hartford blijven denken. Het is eene aller-

liefste plaats , alwaar ik vele vrienden heb gemaakt
t

aan welke ik steeds met het grootste genoegen zal

terugdenken. Met een treurig gevoel verlieten wij

het op den avond van vrijdag den ll dcn en reisden

dien avond tot New-Haven door. Na een reisje

van negen mijlen kwamen wij ten acht ure aldaar

aan en namen onzen intrek in het beste logement

dat wij er vonden. —
9 *
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New-Haven , ook onder den naam van de Stad

der Olmboomen bekend, is eene fraaije stad. Vele

van hare straten zijn (zoo als haar bijnaam mede-

brengt ,) met rijen van oude olmboomen beplant

,

en datzelfde sieraad der natuur omringt ook de school

of het college van Yale, eene inrigting welke veel

aanzien en eene groote vermaardheid heeft. Het

staat midden in de stad en is door de lommer van

de boomen ter naauwernood zigtbaar. Het ziet er

even zoo uit als het plein van eene oude domkerk

in Engeland , en wanneer de boomen in hun volle

blad staan , moet er de uitwerking van allerschil-

derachtigst zijn. Zelfs in den winter hebben die

hoog opgeschoten boomen, te midden der woelige

straten en huizen eener handeldrijvende stad , een

alleraardigst aanzien, en schijnen een' schakel tus-

schen de stedelijke genoegens en die van het land

uit te maken, alsof zij elkander ter halverwege te-

genkwamen en vriendschappelijk de hand reikten
;

hetgeen zoowel zeldzaam als vermakelijk is. —
Na een' nacht te hebben uitgerust , stonden wij

bij tijds op, en begaven ons vroeg naar de werf, om
ons aldaar aan boord van de pakketboot 3» Meuw-

York" naar Nieuw-York in te schepen. Het was

de eerste Amerikaansche stoomboot van eenige be-

teekenis , die ik te zien kreeg , en nog geleek zij in

de oogen van een' Engelschman oneindig minder

naar eene stoomboot dan naar een tamelijk groot

drijfbad. Het kwam mij ten naastenbij voor alsof

de badinrigting bij de brug van Westminster , wel-

ke ik als knaap verlaten had, op eens aanmerkelijk

opgegroeid was, van huis weggeloopen en het in
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een vreemd land tot den rang van eene stoomboot

had weten te brengen. Hier in Amerika , waarop

onze vagebonden altijd zoo schrikkelijk gezet zijn

,

kwam mij dat zooveel te waarschijnlijker voor.

Het groote verschil in het uitwendige van die

stoompaketten en de onze is, dat de hunne zoo

hoog boven water liggen. Het tusschendek, dat van

rondom besloten en vol is van vaten en goederen ,

gelijkt wel naar eene tweede of derde verdieping

van een magazijn of pakhuis : en daarboven heeft

men het wandeldek. Aldaar ziet men noch mast,

noch takelaadje; niets anders dan een paar hooge

zwarte stoomschoorsteenen. De man die op het roer

past , zit in eene kleine roef aan het voorste einde

van de boot • want het rad staat met het roer in

verband door middel van ijzeren kettings, die langs

de geheele lengte van de boot loopen* en de pas-

sagiers houden zich, behalve bij buitengewoon mooi

weder, meestal beneden op. Zoodra men van de

werf is afgestoken , houdt al het rumoer en al het

gestommel aan boord van de pakket op.. Men is

verwonderd dat men voortgaat , want niemand schijnt

er het bestuur over te voeren, en zoo dikwijls een

andere van die logge zware klompen u te gemoet

komt, zult gij tegen denzelven uitvaren, zonder te

bedenken dat het vaartuig, aan welks boord gij u

bevindt , even zulk een leviathan is.

Op het tweede verdek vindt men altijd eenboek-

houdersvertrek , alwaar men zijne vracht betaalt

;

eene dameskajuit,* eene pakkaadjekamer • eene hut

voor den machinist • in éën woord , eene menigte

vertrekjes die het een weinig moeijelijk maken de
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heerenkajuit te vinden. Dat verdek beslaat dikwijls

(zoo als ook thans het geval was,) de gansche lengte

van de boot , en heeft aan weerskanten drie of vier

rijen hutten. Toen ik voor het eerst in de kajuit

van de » Nieuw-York" kwam
,
geleek zij in mijn oog

naar de Burlington Arcade te Londen,

De arm van de zee , die men hier moet over-

steken , levert juist niet altijd een' zeer veiligen of

genoegelijken overtogt op, en heeft tot menig be-

droevend onheil aanleiding gegeven. De ochtend,

waarop wij afreisden , was regenachtig en mistig

,

en wij hadden het land zeer spoedig uit het oog

verloren. Doch het weder was stil en klaarde tegen

den middag op. Nadat ik met behulp van een goed

vriend mijn' knapzak met mijne kruik bottelbier ge-

ledigd had , begaf ik mij ter rust, want ik was van

de reis van den vorigen dag zeer vermoeid. Ik werd

juist bij tijds wakker om van mijne kooi af te sprin-

gen om de Hellepoort , den Zwijnenrug , de Braad-

pan (Hellgate , the Hog's Back , the Fryingpan) en

andere beruchte plekken te zien , die voor al de lezers

van Diderich Kkickereocker's Historie van Nieuw-

York zoo veel bekoorlijks hebben. Wij bevonden

ons thans in eene naauwe vaart tusschen hellende

oevers aan weerskanten, met bevallige landhuizen

bezet en wier frisch groen gras en welig geboomte

verkwikkend voor het oog waren. Spoedig daarna

voeren wij een' vuurtoren voorbij ; vervolgens een

dolhuis (hoe smeten de krankzinnigen hunne mutsen

in de hoogte en verdoofden zij door hun gejoel en

getier bijna het gesis van onze stoombuis en het ge-

bruis van de baren!) een gevangenhuis , en meer
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andere gebouwen, en zoo kwamen wij ten laatste in

eene fraaije baai, welker golven thans, gelijk de

oogen der Natuur ten Hemel gekeerd, in den hel-

deren zonneglans flikkerden.

Thans lag er eene verwarde menigte van gebou-

wen aan onze regterhand voor ons uitgestrekt , bo-

ven welke hier en daar een kloktoren of eene toren-

spits zich verhief, welke op al de overigen neder-

zag. Hier en daar zag men . dikke kolommen van

rook opgaan, en op den voorgrond een bosch van

scheepsmasten met bakslaande zeilen en wapperende

vlaggen. Vandaar voeren stoombooten naar de over-

zijde , beladen met menschen , rijtuigen
,
paarden

,

manden en doozen. Andere veerbooten voeren er

dwars door heen • alles was leven en beweging.

Statig kwamen , te midden van die rustelooze vaar-

tuigen , twee of drie groote schepen opzetten , als

wezens van eene hoogere bestemming , en die lag-

chende om zulke speelreisjes, koers naar zee stel-

den. Verder achterwaarts zag men bergen door de

zon beschenen , eilanden op de rivier , welker blaauw

zich met het azuur van den hemel scheen zamen te

smelten. Het gejoel en gedruisch van de stad, het

gekraak der kaapstanders , het gelui der klokken
,

het geblaf der honden , het gerammel van wielen

,

alles klonk ons te gelijk in de ooren. Al dat leven

en die beweging schonk nieuwe veerkracht aan onze

ziel , terwijl ons vaartuig door de schuimende en

spattende baren heenglijdende , eindelijk om andere

reizenden op te nemen, de woelige haven bereikte,
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De fraaije hoofdstad van Amerika is bij lange na

zoo zindelijk niet als Boston , hoewel vele van hare

straten hetzelfde voorkomen hebben, uitgenomen, dat

er de huizen niet allen zoo versch geschilderd, de

uithangborden niet zoo schitterend zijn, de vergulde

letters niet zoo flikkeren, de tigchelsteenen niet zoo

rood, de andere soort van steen niet zoo wit, de

luiken en leuningen niet zoo groen, dé knoppen en

plaatjes op de huisdeuren niet zoo glad en blinkend

zijn. Er zijn eene menigte kruisstraten , die mor-

sigheidshalve voor de stegen van Londen niet be-

hoeven onder te doen , en er is eene wijk
,
gewoon-

lijk de Vijfhoek genoemd, welke in dit opzigt zeer

wel de Seven Dials of elk ander gedeelte van het

vermaarde St. Giles naar de kroon steekt.

Iedereen weet, dat de meest bezochte straat en

wandelplaats de Broadway (de Breede Straat) is ,*

eene zeer woelige plaats , die van de tuinen der Bat-

terij af tot aan haar andere einde op een' grooten

landweg toe, vier mijlen in de lengte beslaan zal.

Nu wat willen wij doen? Zullen wij op eene der

bovenkamers van het Logement » the Carlton House'
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op het beste gedeelte van dien hartader van Nieuw-

York gelegen
,
gaan zitten , en als wij vermoeid zijn

van het gewoel beneden ons te beschouwen , arm

in arm heengaan en den stroom volgen?

Het weder is warm! De zon steekt ons door dit

open venster op het hoofd, alsof hare stralen zich

op het middelpunt van een brandglas vereenigden

:

maar het is ook het midden van den dag en de

weersgesteldheid buitengewoon voor dit jaargetijde.

Heeft men wel ooit zulk eene zonnige straat als die

Breede straat gezien ! De straatsteenen zijn van het

geloop zoo glad, dat zij glinsteren: voor de roode

tigchelsteenen van de huizen is het , alsof zij nog in

den gloeijend heeten oven liggen, en de hemel van

die omnibussen ziet er uit, alsof zij met water be-

hoosd zouden rooken en sissen en rieken als een

half uitgedoofd vuur. Het getal der omnibussen is

hier oneindig ! Binnen den tijd van vijf minuten heeft

men er stellig zes gezien : eene menigte huurrijtuigen

van allerlei soort daarenboven
,

phaëtons , tilbury's

en eigene rijtuigen van een allerzonderlingst maak-

sel, en weinig van de openbare rijtuigen verschil-

lende, maar voor de zware wegen buiten de stad

geschikt. Men ziet er zwarte en blanke voerlieden,

met stroohoeden , zwarte hoeden , witte hoeden , of

bonte mutsen op; met zwarte, bruine, groene, blaau-

we, nankinsche rijbuizen aan, en ziedaar is er een

(kijk uit terwijl hij voorbijrijdt of het is te laat) in

eene liverei gedost. Het is zekerlijk van een Repu-

blikeinschgezinde uit de Zuidelijke Staten, die zijne

Negers in uniform kleedt, en de weidsche pracht

van een' Sultan ten toon spreidt. Ginder , waar die
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phaëton met die appelgraauwe kortstaarten ophoudt—
nu staat hij voor de paarden — ziet gij een' rijknecht

uit het graafschap York , die nog niet lang in deze

streken geweest is , en naar alle kanten verlangend

rondziet naar een' kameraad van zijn' slag, dien hij

niet zal vinden al rijdt hij een halfjaar lang de stad

door. De hemel beware ons, hoe gaan hier de da-

mes gekleed! Wij hebben hier in de laatste tien

minuten meer kleuren gezien , dan elders in zooveel

dagen. Welk eene verscheidenheid in de parasols!

Welk glanzig zijde en satijn ! Welke fijne kousen

!

Welke dunne schoenen ! Hoe waaijen en zwaaijen en

zwieren die linten en zijden kwasten ! Welk een pronk

van kostbare cloaken en hoeden ! De jonge lieden
;

ziet gij, maken er hun werk van, de kragen van

hunne overhembden om te slaan en zich vooral aan

de kin knevels te laten groeijen • maar kunnen noch

in hunne kleeding, noch in hunne manieren de da-

mes op zijde streven; hunne welgemanierdheid is

iets van een' gansch anderen aard. Loopt voort
,

gij

Byrons van den lessenaar en de toonbank, en laat

ons zien, welk slag van lieden daar achter u gaat,

in die twee landbouwers in hunne zondagsche klee-

deren, waarvan de een een gefrommeld stuk papier

in zijne hand houdt, waarop hij een' moeijelijken

naam tracht te lezen, terwijl de ander dien aan al

de deuren en vensters opzoekt.

Ha ! Zij zijn beide Ieren ! Men zou hen , al droe-

gen zij ook dominos, herkennen aan de lange pan-

den van hunne blaauwe rokken, aan hunne glim-

mende knoopen , aan hunne wijde broeken , welke

zij dragen als lieden , die goed aan hunne werkpak-
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jes gewoon, in geen ander op hun gemak zijn. Het

zoude u ongemakkelijk vallen , zonder de landslieden

dier twee landbouwers en hunne vrouwen uwe hoog-

geroemde Republiek aan den gang te houden. Wie

anders dan deze zouden voor u graven en spitten,

zwoegen en slaven , uw huiswerk verrigten , wegen

en kanalen aanleggen en uwe groote ontwerpen van

binnenlandsche verbetering ten uitvoer brengen ? Het

zijn Ieren , die moeite hebben te vinden hetgeen zij

zoeken. Kom , laat ons gaan en hen helpen , uit

liefde voor ons huis en voor dien geest van vrijheid

,

welke aan eerlijke lieden een' eerlijken arbeid, aan

een' eerlijken arbeid een zuur verdiend stuk brood

verschaft, waarin dan ook die arbeid moge bestaan

hebben.

Zoo is het goed. Wij hebben eindelijk den regten

naam gevonden, hoezeer hij zekerlijk in zonderlinge

trekken geschreven en misschien op het papier ge-

krabbeld stond met den stompen steel van de spade

,

welke de schrijver beter weet te behandelen dan eene

schrijfpen. Hier moeten zij wezen, maar wat doen

zij er? Zij brengen er hun overgewonnen geld. Om
het op rente te zetten? Neen, — luister. Zij zijn

broeders, die twee mannen. De een stak eerst alleen

de zee over, werkte een jaar lang hard genoeg,

leefde zuinig en won zoo veel over , dat hij den

anderen kon doen overkomen. Dat gedaan zijnde

werkten zij zamen, deelden den zwaren arbeid en

de zuinige leefwijze zamen met een ander oogmerk

;

want toen kwamen ook hunne zusters , en toen we-

der een broeder, en eindelijk hunne hoogbejaarde

moeder zelve. Verder? Wel de oude ziel heeft iti
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dat vreemde land geene rust en verlangt, dat haar

gebeente, zegt zij, onder haar eigen volk thans op

het kerkhof moge rusten. Daarom gaan zij nu het

geld voor harea overtogt betalen. God zegene haar

en hen en elk opregt hart, en iedereen, die naar het

Jeruzalem zijner jongere dagen wederkeert, om een

brandend vuur aan den haard zijner vaderen te vinden.

Deze naauwe straat, alwaar de zon zoo op staat

te gloeijen en te blakeren, heet de Walstraat: zij

is de effecten-beurs en de lombardstraat van Nieuw-

York. Menigeen heeft in die straat eene onverwach-

te fortuin gemaakt , maar ook menigeen zijn vermo-

gen verloren. Sommige der lieden, die gij hier-

omtrent zwerven ziet , hebben , even als de man van

de Arabische Nachtvertellingen , hun geld in hunne

kisten gesloten en er verrotte bladen voor in de

plaats gevonden. Daar beneden aan den waterkant,

alwaar de boegsprieten der schepen over de kaai

heen bijna tot door de vensterramen uitsteken , lig-

gen die fraaije Amerikaansche vaartuigen, die de

stoompakketdienst van dat land tot de beste van de

wereld maken. Zij hebben hier die vreemdelingen

aangebragt, die men in al de straten ziet wemelen,

misschien niet omdat er hier meer zijn dan in an-

dere handeldrijvende steden,* maar omdat zij elders

partikuliere logementen hebben , waar men hen moet

zoeken; hier zwerven zij door de stad.

Wij moeten de Breede straat wederom over , en

verkoelen onze verhitheid een weinig door het ge-

zigt van de groote stukken helder ijs, die naar de

winkels en koffijhuizen gedragen worden. De pijn-

appels en watermeloenen, in menigte ter verkoop
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uitgestald, brengen daar het hunne mede toe bij.

Ziet gij de prachtige huizen in die fraaije straten?

De Walstraat heeft er vele zien opbouwen en we-

der omverhalen voor dat plein met lommerrijke hoo-

rnen bezet. — Gij kunt er op aan, dat gij daar een

gastvrij huis ziet, welker bewoners steeds met liefde

zullen herdacht worden — daar, waar de deur open-

staat , waar die vrolijke heesters bloeijen , en waar

dat lagchende kindje door de vensterglazen heen naar

het kleine hondje op de straat kijkt. — Misschien

zult gij u verwonderen waartoe die hooge vlagge-

stok in deze dwarsstraat dient, met iets aan het

einde er van, dat wel naar eene vrijheidsmuts ge-

lijkt: mij gaat het ook zoo; doch alhier heerscht

eene zucht voor vlaggen, welke naar eene razernij

gelijkt, en als gij er acht op geeft, kunt gij binnen

vijf minuten hare tweelingzuster vinden.

Nog eens de Breede straat door — en zoo de

bonte menigte in de schitterende winkels verlatende

,

komen wij in eene andere voorname straat, de Boog-

straat geheeten. Zie eens, daar hebben we een

spoorweg, waarover een span moedige paarden met

gemak een veertigtal passagiers in- eene houten ark

voorttrekt. De koopwaren zijn hier van eene min-

dere soort; de voorbijgangers minder zwierig. Ge-

maakte kleederen en warm gehouden spijs kunnen

hier gekocht worden , en het levendig gerammel der

rijtuigen wordt hier door een doffer gedreun van

karren en vrachtwagens vervangen. Die menigte

van uithangteekens in den vorm van waterboeijen of

kleine luchtballetjes , met touwen aan palen opge-

heschen en aldaar hangende te slingeren , beduiden

,
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zoo als gij kunt zien , als gij naar boven kijkt: oesters

op allerlei wuzE toebereid. Zij verlekkeren de

liefhebbers het meest bij den avond : want dan bran-

den er kaarsjes in
?
welke die uitlokkende woorden

verlichten , en de ledigloopers , die zich hier met

gapen en kijken ophouden , doen watertanden.

Welk akelig gebouw van een' verbasterden Egyp-

tischen stijl staat daar ginder als een toovenaarspa-

leis in een melodrama? — Het is een bekend ge-

vangenhuis, het Graf genoemd. Zullen wij er eens

in gaan kijken?

Goed! — Het is een lang, smal, hoog gebouw,

als naar gewoonte door een' kagchel verwarmd , met

vier galerijen boven elkander, die er om heen loo-

pen en door trappen met elkander gemeenschap heb-

ben. Tusschen de twee kanten van elke galerij in

derzelver midden is eene brug , om zoo veel te spoe-

diger van de eene op de andere te komen. Op elke

van die bruggen zit een man te dutten of te lezen,

of met eene kennis van hem, die er den tijd toe

heeft, te praten. Op elke galerij zijn tegen elkan-

der over twee rijen kleine ijzeren deurtjes. Zij ge-

lijken wel naar oven-deurtjes, behalve dat zij koud

en zwart zijn, alsof het vuur daarin was uitgegaan.

Twee of drie van die deurtjes staan open, en voor

dezelve ziet men vrouwen met nedergebogen hoofd

met de gevangenen van binnen praten. Het geheel

wordt door een venster van boven verlicht, maar

dat venster kan niet geopend worden.

Er komt een man met eene sleutelbos in zijne

hand om ons rond te leiden. Hij ziet er goed uit

en is in zijne soort beleefd en gedienstig.
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nZijn die zwarte deuren de hokken?"

«Ja."

» Zitten die allen vol?"

i» Wel, daar scheelt niet veel aan; dat moet ge-

zegd zijn, want de waarheid is toch de waarheid."

«Die onderste zullen zekerlijk ongezond zijn?"

«Och, daar stoppen wij alleen de zwarten in. Dat

is zoo en niet anders."

«Wanneer gaan de gevangenen eenige beweging

nemen ?"

«O, zij blijven zonder beweging te nemen ook al

gezond."

«Wandelen zij nooit op de binnenplaats?"

«Zeer zelden."

«Somtijds toch, denk ik?"

»Och, het gebeurt zelden. Zonder dat zien zij

er zeer goed uit."

«Maar voorondersteld eens, dat men hier voor

een jaar lang zit? Ik weet, dat dit gevangenhuis

alleen dient voor lieden, die van zware misdaden

aangeklaagd zijn, terwijl zij hunne teregtstelling af-

wachten of na het verhoor weder hierheen gebragt

worden , maar de wetten geven den misdadigers hier

toch veel middelen van uitstel aan de hand. Ik re-

ken j dat zoo lang de regtszittingen over hem du-

ren of ingevalle van eisch tot onderzoek over eene

tweede zaak , een gevangene hier wel een jaar lang

zitten kan ; is het niet zoo ?"

«Ik geloof het wel."

«En meent gij mij dan te vertellen dat hij in al

dien tijd niet buiten zijn kleine ijzeren deurtje zou-

de komen om eenige beweging te nemen?"
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«Hij mag eens voor een oogenblik wandelen, —
maar lang zeker niet."

3) Wilt gij mij eene van de deurtjes opensluiten?"

«Dat wil ik alle wel, indien het u zoo gelieft."

De sloten knarsen en piepen en eene der deuren

draait langzaam op hare hengsels. Wij kijken er in.

Het is eene kleine cel, die geen ander licht heeft

dan hetgeen zij door eene spleet boven in den muur

ontvangt. Men vindt er een waschtafeitje van ruw

hout, eene tafei en eene bedstede. Op de laatste

zit een man van nabij de zestig jaren te lezen. Hij

kijkt voor een oogenblik op , schudt ongeduldig en

misnoegd zijn hoofd , en slaat zijne oogen weder op

zijn boek. Nadat wij onze hoofden hebben terug-

gehaald, wordt de deur weder toegetrokken en als

te voren digtgesloten. Die man had zijne vrouw

vermoord en zou waarschijnlijk opgehangen worden."

«Hoe lang heeft hij hier gezeten?"

«Eene maand."

«Wanneer zal hij teregtgesteld worden?"

«Bij de eerstkomende zitting."

« Wanneer is dat ?"

«In de volgende maand."

«In Engeland heeft een mensch, al is ook het

doodvonnis over hem uitgesproken , toch de vergun-

ning om eenige oogenblikken daags de lucht te ge-

nieten."

«Dat kan wel zijn."

Hoe schrikkelijk en onnavolgbaar was de onver-

schilligheid waarmede hij dat zeide , en hoe koel-

zinnig drentelde hij met ons naar den kant alwaar

de vrouwen zaten, terwijl hij voortgaande met een'
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sleutel tegen de leuning van den trap als met eene

soort van ijzeren castagnetten speelde !

Elke celdeur van dezen kant heeft eeno kleine

vierkante opening. Sommige der vrouwen keken

daar angstvallig door heen, op het vernemen van

onze voetstappen : andere doken van schaamte achter-

uit. — Om welk vergrijp zit dat kind van tien of

twaalf jaren oud alhier alleen opgesloten ? Arme

knaap! Hij is de zoon van den gevangene , dien wij

zoo even gezien hebben. Hij moet tegen zijn' vader

getuigen ; en om zijner veiligheidswille wordt hij tot

aan den tijd der regtszittingen toe hier gehouden : -

—

daar heeft men het alles.

Het is toch eene schrikkelijke plaats voor dat kind

om er de lange dagen en nachten in door te brengen.

Het is vreeselijk hard voor een' jongen getuige , vindt

gij niet? — » Wat zegt er onze wegwijzer van?"

3» Och hij heeft er een gemakkelijk leventje, dat

moet toch ook gezegd worden!"

En hij tikt weder met zijne ijzeren castagnetten

en brengt ons op zijn gemak verder. Onder het

heengaan heb ik hem nog iets te vragen :

3> Eilieve
?
waarom noemen zij deze plaats het Graf?"

«Och, dat is zoo de gewone naam."

» Dat weet ik , maar waarom ?"

3> Toen het gebouw eerst gezet is
7
hebben er eenige

zelfmoorden in plaats gegrepen. Ik denk dat het

vandaar komen zal."

j) Ik heb straks gezien dat de kleederen van dien

man over den vloer van zijn hok verspreid lagen.

Moet gij de gevangenen niet bevelen ordelijk te zijn

en die dingen weg te nemen?"

10
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)>En waar zoude hij die stoppen?"

»Ten minste niet over den vloer. Kon hij ze niet

ophangen ?"

Hij blijft staan, kijkt mij aan en zet vervolgens

een paar groote oogen op , om aan zijn antwoord

meer klem te geven

:

5i Wel, dat zou er fraai uitzien. Als zij knoppen

hadden, dan knoopten zij er zichzelven aan op; daar-

om zijn de knoppen overal uit de hokken weggeno-

men, en is er niets van overig dan de galen, waar

zij gezeten hebben!"

De binnenplaats van de gevangenis , alwaar hij

thans blijft staan, is de schouwplaats van schrikke-

lijke vertooningen geweest. Het is naar die naauwe

sombere plaats , dat de veroordeelden gebragt worden

om hun doodvonnis te ondergaan. De rampzalige

staat op den grond onder de galg, met het touw

om zijn' hals , en zoodra het teeken daartoe gegeven

is , komt een zwaar gewigt aan het andere eind van

het touw naar beneden schieten, en het lijk van

den misdadiger hangt in de lucht te slingeren.

De wet vereischt, dat de Regter, de Jury en een

vijfentwintigtal burgers van zulk eene strafvoltrek-

king getuigen zijn. Voor het oog van het publiek

blijft zij verborgen. Voor de slechten en losbandi-

gen blijft het een schrikkelijk geheim. De muren

van het gevangenhuis staan daar als een digte on-

doordringbare sluijer tusschen hen en den misdadi-

ger. Zij zijn de gordijn van zijn sterfbed , zijn doods-

kleed en zijn graf. Zij scheiden hem van het leven

en van al de aanleidingen tot eene verstokking van

hart in dat laatste oogenblik, welke het gezigt van
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andere boosdoeners dikwijls kan te weeg brengen.

Er zijn geene euvelmoedige blikken , die hem stout-

heid en moed inboezemen; geene schelmen, voor

wie hij de beruchtheid van een' schuik heeft te

handhaven. Al wat zich buiten het bestek dier on-

mededoogende steenen muren bevindt, is hem eene

onbekende ruimte.

Laten wij ons liever andermaal naar de vrolijke

straten begeven,

Nog eens op de Breede Straat! Ziedaar dezelfde

dames in hare zwierige kleedingen, bij twee te ge-

lijk of alleen heen en weder wandelende. Daar

hebben we waarlijk dezelfde ligtblaauwe parasol, die

ten minsten wel twintigmaal, terwijl wij voor de

vensters van het logement zaten , daar voorbij is ge-

komen. Hier willen wij oversteken, maar pas op de

varkens. Twee vette zeugen draven een rijtuig ach-

terna , en een uitgelezen half dozijn heeren van haar

geslacht zijn zoo even daar den hoek omgeslagen.

Hier kuijert een varken druilig in eenzaamheid

naar zijn huis. Het heeft slechts e'e'n oor; het an-

dere heeft het in den loop van zijn kuijertje door

de stad aan de omzwervende honden ten prijs moe-

ten laten: maar het is alsof het hem niet deert, en

hij gaat desniettemin voort een lui en ledig omzwer-

vend leven te leiden, wel min of meer gelijk aan

dat van onze clubheeren in het vaderland. Eiken

ochtend op een' bepaalden tijd gaat het van huis,

de stad in, brengt zijn' ochtend door op eene ma-

nier , dat het er zelf over tevreden is , en komt alle

avonden
,

juist als de geheimzinnige leermeester van

Gil Bias , weder voor zijne deur te huis. Het is

10 *
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een varken sans gêne, Vami de toub Ie monde on-

der de varkens van zijne soort, waarmede hij eer-

der op het gezigt dan uit hun gesprek kennis heeft

gekregen , naardien hij er zich weinig mede ophoudt

om veel complimenten te maken , maar al grommen-

de en knorrende zijn' gang gaat met al het stads-

nieuws in den vorm van koolstronken en anderen

afval op te doen , zonder dat het verpligt is daar

eenige andere belasting voor te betalen dan een klein

staartstukje : want zijne gezworen vijanden, de hon-

den , laten zich bijkans altijd op dezelfde plaats met

hem vinden , en tegen deze heeft hij het altijd hard

te verantwoorden. Het is in allen opzigte een re-

publikeinsch varken ; want het loopt overal waar het

wil, heeft in de beste gezelschappen, zoo al niet op

een' hoogeren dan toch op een' gelijken voet toe-

gang ; want iedereen loopt voor hem uit den weg,

en laat hem , als hij het zoo verkiest , aan den hui-

zenkant voorbijgaan. Het is een groot wijsgeer en

weet van geenQ ontsteltenis , of het moest' om de

voorveraielde honden zijn. Somtijds zoude men het

wel eens zien knipoogen naar den een' of anderen

geslagten vriend , wiens rif de deurposten van een'

slagterswinkel siert, maar dan zegt het grommende

bij zichzelven: »Ja, dat is het leven: alle vleesch

is varkensvleesch!" wroet met zijn' snuit weder in

het slijk en waggelt door de goten , met den troost,

dat er ten minsten één snuit minder is om aati de

koolstronken te muizen.

Die varkens zijn eigenlijk de straatvegers van de

stad. Zij hebben over het algemeen smalle, bruine

ruggen, die er uitzien als de deksels van de paar-
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deiiharen koffers, met ongezonde zwarte puisten be-

vlekt. Zij loopen op hooge, schrale pooten, en heb-

ben zulke spitse snuiten, dat als men er een van

kon bewegen zich te laten uitschilderen , niemand er

de gelijkenis van een varken in zou kunnen zien.

Zij worden noch opgepast, noch gevoed, noch ge-

dreven, noch opgevangen, maar in hunne vroegste

dagen «aan zichzelven overgelaten , en daarom zeer

sluw. Elk varken weet veel beter waar het woont,

dan iemand hem dat weet te vertellen. Op dezen

tijd van den dag, juist bij het vallen van den avond,

kunt gij ze bij troepen, al onder weg etende, naar

bed zien gaan. Een enkele onder hen, die een wei-

nig te veel gegeten , of het tegen de honden te kwaad

gekregen heeft, komt, even als de verloren zoon,

druipstaartende te huis ; maar dat geval is zeldzaam
5

eene volmaakte zelfsbeheersching, zelfsvertrouwen en

eene onstoorbare bedaardheid maken de grondtrek-

ken van hun karakter uit.

De straten en winkelhuizen zijn thans verlicht, en

terwijl er de schitterende stralen van het gazlicht

het oog verblinden, begint men aan Oxford streef

of aan Piccadilly te denken. Hier en daar vindt

men eene breede keldertrap, alwaar eene gekleurde

lampion u den weg wijst naar de kegelbaan met

tien kegels, hetgeen een nieuw spel is, uitgevonden

nadat de wetgeving het gewone kegelspel verboden

had. Bij andere intrap-stoepjes vindt men andere

lampen, welke een' oesterkelder aanduiden, — ver-

makelijke verblijfplaatsen, niet alleen om de keur-

lijke oesters, die men er vindt, en die zoo groot

zijn als kaaskoppen, maar omdat van alle snoepers,
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hetzij van visch , vleesch of gevogelte , ïn deze stre-

ken , de oesterslikkers alleen niet tot de gezellige snoe-

pers behooren, maar ziehzelve als het ware naar

den aard van hunne lekkernij schikkende , en in na-

volging der bekrompenheid van het voortbrengsel,

dat zij eten , bij twee te gelijk , en niet bij honder-

den, in afzonderlijke vertrekjes achter eene gordijn

schuilen.
;

Doch hoe stil zijn thans de straten ! Zijn er geene

straatmuzikanten ? geene blaas- of strijkspeelluigen ?

Niet een.— Zijn er over dag geene hansworsten, geene

koorddansers, geene dansende honden, geene goo-

chelaars, geene geestbezweerders, geene danseressen

of zelfs jeene draaiorgels? Neen, niet een. Ja toch

,

ik herinner mij er één van. Een draaiorgel met een

dansenden aap — van nature speelziek, maar door

zijne vorming tot een' lompen, dommen aap van de

Unitariaansche school geworden. Behalve dat is er

niets, dat eenig leven of eenige afleiding verschaft
,

o neen, zelfs geene enkele witte muis in eene rond-

draaiende kooi!

Zijn er dan geene vermakelijkheden? O ja. Zie

daar die zaal , vanwaar zulk een lichtende glans schit-

tert; het is een leesmuseum, alwaar drie avonden,

of misschien meermalen in de week, dienst voor de

dames gehouden wordt. Yoor de jongelingen zijn

er de kantoren, de winkelhuizen en de koffijkamers.

De laatste is hier
,

gelijk gij door deze vensters heen

ziet, stikvol. Hoor eens hoe het geklop van die ha-

mers de brokken ijs aan stukken slaat, om ze ver-

volgens naar behooren vermengd en toebereid, bij

geringe aandeden in de glazen over te storten! —-



MKUW-YORK. 151

Zouden er geene vermakelijkheden zijn ? Wat zou-

den dan die sigaarrookers en die zwelgers van ster-

ken drank , wier hoeden en beenen wij in gestadige

beweging zien, anders doen dan zich vermaken?

Wat zijn die honderden van nieuwsbladen
?
welke

door die kleine kwade jongens langs de straten wor-

den uitgevent , anders dan middelen om zich te ver-

maken?

Kom, laat ons verder gaan, en dit groote loge-

ment met winkelkasten aan het onderste gedeelte van

zijn voorfront voorbijloopende , hetwelk er uitziet als

een schouwburg van het vaste land of als het ge-

bouw van de opera te Londen van zijne kolonnade

beroofd , ons naar den Vijfhoek begeven. Doch eerst

is het noodig, dat wij deze twee agenten der politie

raedenemen, die men voor sluwe en schrandere gas-

ten zoude aanzien, al ware het ook, dat men hen

in de Groote Woestijn tegenkwam. Zoo waar is het,

dat de menschen met de kenteekenen van hun be-

roep, hoedanig hetzelve ook zij, bestempeld worden.

Deze twee menschen hadden in de Bow street te

Londen geboren en opgevoed kunnen zijn.

Wij hebben noch bij dag, noch bij den avond

bedelaars in de straten gezien, maar een e groote

menigte van andere ledigloopers. Waar wij thans

heengaan , zijn armoede , ellende en ondeugd in der-

zelver volle rijpheid.

Zie hier de plaats , in deze naauwe stegen ter reg-

ter- en ter linkerzijde, die overal door slijk en mor-

sigheid stinken. De levenswijze , die hier gehouden

wordt, brengt dezelfde vruchten voort als overal el-

ders. De schaamtelooze ge/igten, die zich voor do
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deur vertoonen, hebben huns gelijken bij ons en

overal in de wereld. De ligtmisserij heeft zelfs de

huizen voor hun tijd doen verouderen. Zie hoe de

balken verrot uit elkander wijken, hoe de gebroken

vensters naar oogen gelijken, die in eene dronken-

manspartij uit hunne kassen geslagen zijn. Alhier

behooren een aantal van die varkens te huis. Zou-

den zij zich niet wel eens verwonderen, dat hunne

eigenaars op twee beenen in plaats van op vier loo-

pen, en dat zij spreken in plaats van knorren?

Tot hiertoe zijn bijkans al de huizen geraeene

kroegen j maar toch vindt men er aan de wanden

gekleurde prenten van den Generaal Washington,

van Koningin Victoria van Engeland en van den

Amerikaanschen adelaar. Tot in de flesschenbakjes

toe liggen stukken gekleurd papier; want zelfs daar-

in vindt men eene zucht voor het sieraad. Aange -

zien het veelal zeelieden zijn , die deze plaatsen be-

zoeken , vindt men er ook zeestukken bij dozijnen

,

van matrozen die afscheid nemen van hunne liefjes
7

portretten van William uit de ballade en zijne

zwartoogige Susanna ; van Williaji Watch , den

stoutmoedigen smokkelaar; van Paul Jones, den

Kaperkapitein, en dergelijke; en op dat alles rusten

de blikken van Koningin Victoria en van Was-
hington op den koop toe, met even zoo veel ver-

wondering als op menig tooneelspel dat in hun wer-

kelijk bijzijn vertoond wordt.

Welke plaats is deze , waarheen die morsige straat

ons voert? Het is eene soort van een blok huizen

voor de melaatschen , waarvan er sommige niet dan

langs een' houten trap van buiten bereikt kunnen
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worden. Wat is er toch wel te vinden achter de-

zen ellendigen waggelenden trap , die onder onze

voetstappen kraakt? Eene ellendige kamer, door eene

duistere kaars verlicht en waarin niets dan een even

ellendig bed te vinden is. Naast hetzelve zit een

man met zijne ellebogen op zijne kniën geleund, en

met zijn voorhoofd op zijne hand rustende. »Wat

deert dien man ?" vraagt onze geleider , die vooraan

gaat. 3» De koorts/' geeft hij eenvoudig ten ant-

woord, zonder op of om te zien. Stel u de denk-

beelden eens voor van een koortsachtig brein op

zulk eene plaats als deze

!

Klim met mij dezen pikdonkeren trap op , maar

draag zorg op de waggelende planken geen' mistred

te doen , en bezoek met mij dit hondenhok , waar-

in noch zonnestraal, noch zuchtje van den wind

doordringt. Een negerjongen wordt door de stem

van den politiedienaar , die hij zeer goed kent , uit

zijn' slaap gewekt ; hij springt verschrikt op , maar

gerustgesteld door diens verzekering dat hij om niets

kwaads komt, gaat hij eene kaars aansteken. Bij

het schijnsel van dat licht zien wij eene menigte

lappen en lompen op den vloer liggen ; het licht

verwijdert zich en doet de vorige duisternis , indien

er in zulk een uiterste graden zijn , nog donkerder

voorkomen. Hij stommelt de trappen af en komt

weldra weder, zijne hand voor eene aangestokene

fakkel houdende. Eensklaps bespeuren wij leven en

beweging onder die lappen ; zij rigten zich omhoog

en de vloer ligt rondom ons bedekt met negerin-

nen , die uit haren slaap ontwaken. Hare witte tan-

den klapperen tegen elkander, en hare glinsterende
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oogen vonkelen ons van verbaasdheid en van vrees

van alle kanten tegen
9
even alsof men een verwon-

derd Afrikaansch gelaat op een glas en facette ge-

slepen teruggekaatst zag.

Beklim den volgenden trap toch met niet minder

omzigtigheid (hier liggen voetangels en klemmen voor

degenen, die zulk een goed geleide niet hebben als

wij). Wij gaan naar het bovenste gedeelte van het

huis. De balken en sparren liggen ons hier naakt

en bloot boven het hoofd, en de starren flikkeren

door de reten van het dak heen. Doe de deur open

van eene dezer toegekramde vlieringen vol slapende

negers. — Ba ! — Er ligt een steenkolenvuur te

branden. Eene lucht van gezengde kleederen of van

gezengd vleesch komt ons te gemoel ; zoo digt zit-

ten zij bij elkander en op het vuur gedrongen. De

damp , die er van oprijst , doet de oogen aan en

dreigt ons te zullen verstikken. Terwijl gij hier in

de rondte ziet, komt er uit al de hoeken eene half

ontwaakte gedaante voor den dag kruipen, alsof het

uur des oordeels naderende is en al de graven hun-

ne dooden wedergeven. Waar een hond zoude hui-

len als hij er liggen moest , vleijen mannen , wou-

wen en kinderen zich ter ruste neder en dwingen

vooraf de ratten zich een minder gestoord verblijf

op te zoeken.

Te Nieuw-York zijn ook straten en stegen alwaar

men tot de knieën toe in den modder zinkt ,- kelder-

woningen alwaar gedanst en gespeeld wordt ; waar-

van de wanden bedekt zijn met ruwe schetsen van

schepen, forten, vlaggen en Amerikaansche adelaars

buiten tal: vervallen huizen, open naar den kant van
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de straat, waaruit door groote gaten in de muren

het inwendig verval mede aan het licht komt, even

alsof de wereld vol jammer en ellende niets anders

bevatte : akelige woningen , die haren naam van

moord en roof ontleenen: alles wat afzigtelijk is

doet zich daarin voor.

Onze gids houdt zijne hand aan de klink van de

»Almacks" geslagen en roept ons van beneden -van

den trap af (want de assemblee der notabelen uit

den )> Vijfhoek" komt onder den grond bijeen) toe
,

of wij er ook zullen binnengaan? — Ja, voor een

oogenblikje.

Hola daar ! — De waardin van de » Almacks"

doet open. Een. vlugge , maar dikke schommel van

eene Mulattin , met vonkelende oogen , welker hoofd

met een' zuidelijken bonten doek versierd is. De

waard is even koket op zijne wijze ; heeft een zin-

delijk blaauw buisje aan, gelijk dat van een' stuur-

man; draagt een' zwaren gouden ring aan zijn' pink,

en eene glinsterend gouden suretê de monire om
zijn' hals. Hoe verheugt hij zich ons te zien! Wat

zal er van onze dienst zijn? Een dans? Het zal ter-

stond gebeuren , Sir ! eene gewone perigourdine.

Een zwaarlijvige zwarte prevot met zijn' vriend

die op de tambourijn speelt , slaan daarbij met hun-

ne voeten de maat op liet ligt opgeslagen orkest

,

alwaar zij zitten. Vijf of zes paren komen , door

een' vluggen levendigen jongen Neger opgeleid , die

de pagliasso van het gezelschap en de sterkste dan-

ser van zijn' tijd is. Hij laat geen oogenblik af

koddige gezigten te trekken, en is de ziel van het

gezelschap, dat zonder ophouden om hem zit te
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schateren van het lagchen. Onder de dansenden

zijn twee jonge mulatten-meisjes met groote zwarte

kwijnende oogen, een hoofdhulsel dragende aan dat

van de waardin gelijk: maar zij zijn, of ten minste

zij veinzen zoo schuw te zijn alsof zij voor het eerst

van haar leven dansten , en zij slaan hare ooger.

derwijze voor de bezoekers neder, dat hare cavalier*

niet anders dan de haartjes van hare oogleden kun-

nen zien.

Doch het dansen begint. Elke cavalier houdt zich

bepaald bij zijne dame, en zijne dame bij hem, en

dat duurt zoo lang dat de dans begint te verflaau-

wen, totdat eensklaps de vlugge held zijne kunst

gaat vertoonen. Oogenblikkelijk begint de speelman

te lagehen en strijkt en krast om er van te zwee-

ten : de tambourijn krijgt nieuwe kracht : het lag-

chen begint weder onder de dansenden, de waar-

din ziet het meesmuilende aan ; de waard zelf begint

weder op te luiken ; tot het kaarslicht toe schijnt

een' nieuwen glans van zich te geven. Enkele schlei-

fers, dubbele schleifers, kuitflikkers, alles wordt

vertoond. Hij klapt met zijne vingers , draait met

zijne oogen , danst met scheve kniën , buigt zijne

beenen het achterste voren, maakt op den vloer

met zijne hakken en teenen even zulke figuren als

de speelman met zijne vingers over de tambourijn;

danst op twee linkerbeenen , op twee regterbeenen
,

op twee houten beenen, op stelten, kortom op al-

lerlei soorten van beenen, dat beenen en geene

beenen zijn. — Wat zou dat hem uitmaken ? Welk

man oogst in den loop of in den dans van zijn le-

ven zulke toejuichingen in , als waarvan alles rond-
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om hem dreunt , wanneer hij eerst zijne dame

en dan zichzelven van de been gedanst hebben-

de , eindelijk de kroon op zijn werk zet met

eensklaps boven op het buffet te springen, en met

5^en enkel onnavolgbaar geluid het geklok van een

Rozijn hennetjes te gelijk namakende, iets te drin-

ken vraagt

!

Bij het verlaten van de stiklucht van zulk een

verblijf is de buitenlucht frisch, zelfs in de aller-

onreinste wijk, en thans ademen wij haar bij het

opkomen van eene breeder straat met genoegen in.

De starren flonkeren aan den hemel. Daar hebben

we het Graf nog eens weder. De stads corps de

garde maakt een gedeelte van dat gebouw uit. Het

volgt natuurlijk op de vertooningen, die wij straks

gezien hebben. Laat ons die nog bezien en dan

naar bed gaan.

Hoe? Stopt gij gewone overtreders van de poli-

tiekeuren der stad in zulke gaten? Moeten mannen

en vrouwTen, tegen welke geene misdaad bewezen

is , hier den ganschen nacht door in het stikdonker

liggen, van die verderfelijke dampen omringd, wel-

ke wij bij het flaauwe schijnsel der lamp zien

,

waarmede gij ons voorlicht ? Moeten zij al dien tijd

zulk een' stank inademen ? Zulke onbehoorlijke

en walgelijke gaten als dit corps de garde, zouden

het despotiekste bestuur van de wereld tot oneer

en schande verstrekken ! Bezie het toch eens wel

,

gij , die er alle nachten zijt en er de sleutels van

bewaart. Zoudt gij wel weten te zeggen waarin zij

van de stadsrioelen verschillen, behalve dat deze al-

tijd vol water staan?
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» Ja, dat weet hij niet." »Hij heeft toch wel vijf

en twintig jonge meisjes te gelijk in ditzelfde hok

te bewaken gehad , en men zou zich bezwaarlijk

voorstellen hoe goed zij er uitzagen."

In Gods naam! Sluit de deur achter het bekla-

genswaardige schepsel dat er thans in zit , en ver-

berg eene plaats voor ons oog , welke naar niets

gelijkt, wat er nog in de allerslechtst ingerigle oude

stad van Europa is overgebleven.

Blijft een mensch inderdaad een' gansenen nacht

onverhoord in die duistere stinkholen zitten? —
Alle nachten. Te zeven ure des avonds begint de

wacht. Be Commissaris begint zijne verhooren 'smor-

gens te vijf ure. Dat is de vroegste tijd waarop

de eerste gevangene losgelaten kan worden , en wan-

neer een politieagent iets tegen hem heeft, kan dat

wel negen of tien ure worden. — En als er nu

iemand in dien tusschentijd sterft , zoo als niet lang

geleden gebeurd is ? Dan wordt hij binnen den tijd

van een uur door de ratten verslonden, zoo als het

geval met dien man was; en daarmede is het uit.

—

Wat beduidt dat onverdragelijke gelui van die

zware klok, dat gerammel van wielen en dat gejoel

in de verte ? Er is brand. — En wat die roode gloed

aan een' geheel anderen kant? Daar is ook brand.

—

En wat beteekenen die zwart berookte muren hier

voor ons? Het is een huis alwaar brand geweest is.

In een officieel verslag is, eenigen tijd geleden,

niet onduidelijk te kennen gegeven dat eenige dier

branden niet geheel toevallig zijn geweest , maar dat

de geest van speculatie tot op de branden toe werkt.

Het zij hiermede zoo als het wil, gisteren nacht is
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er een brand geweest ; heden avond zijn er twee

,

en gij kunt er gerust op wedden dat er morgen ten

minsten ook één zijn zal. Dezen troost met ons ne-

mende , willen wij eikander een' goeden nacht wen-

schen, en den trap op naar bed gaan.

Gedurende mijn verblijf te' Nieuw-York heb ik

ook een' dag besLeed om de openbare gestichten op

het Lang-Eiland te bezoeken. Een daarvan was

het krankzinnigenhuis , een fraai gebouw , en in-

zonderheid opmerkenswaardig om een' breeden en

smaakvollen trap. Het is nog niet geheel voltooid

,

maar reeds zeer uitgestrekt en er kan een aanzien-

lijk getal lijders in geplaatst worden.

Ik kan niet zeggen dat ik in het beschouwen van

dat weldadige gesticht veel genoegen vond. De ver-

schillende kamertjes hadden zindelijker en beter in-

gerigt kunnen zijn. Ik zag er niets van al datgeen

hetwelk op andere plaatsen zulk een' gunstigen in-

druk op mij gemaakt had, en alles zag er zoo ake-

lig en dolhuisachtig uit, dat het een treurig gevoel

in mij wekte. De druilende simpele , met een voor-

overgebogen hoofd en loshangende haren rondsluipen-

de , de gibberende gek met zijn' zotten lach en uit-

gestoken wijsvinger, het waanzinnig oog, het wilde

gelaat, het plukken aan de handen en lippen, het

bijten aan de nagels, al die kenteekenen werden in

al hunne afzigtelijkheid gezien. In de eetzaal, eene

akelige, nare, sombere plaats, alwaar, behalve den

naakte muur, niets voor het oog te vinden was
,

zat eene vrouw afzonderlijk opgesloten. Men zeide
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mij dat zij tot een' zelfmoord gezind was. Indien

er iets was, dacht ik bij mij zelven, dat haar in

zulk een besluit kon versterken, dan moest het de

treurige eenzelvigheid van zulk een aanzijn wel we-

zen.

De schrikkelijke menigte , welke deze zalen en

gangen vervulde, schokte mij dermate, dat ik mijn

bezoek zooveel mogelijk bekortte, en dat gedeelte

van het gebouw weigerde te zien , waarin de weer-

barstigen en kwaadaardigen onder een naauwer be-

dwang gehouden werden. Ik twijfel geenszins of

het bestuur van dat gesticht was in het oogenblik

waarvan ik schrijf , ten uiterste voor het volbren-

gen van zijn' pligt berekend, en had alles wat in

zijne magt stond gedaan om er het nut van uit te

breiden ; maar zal men het gelooven dat de ellen-

dige zucht der partijschappen tot in deze akelige

wijkplaats van verlaging en treurigheid was door-

gedrongen ? Zal men het gelooven dat zij , die er

over gesteld waren om de verkeerdheden en afwij-

kingen dergenen te bewaken, die met het schrikke-

lijkst onheil bezocht werden, waarvoor de mensche-

lijke natuur vatbaar is, aan den invloed eener heil-

looze Staatkunde onderworpen waren geraakt? Zal

men het gelooven dat de bestuurder van zulk een

huis als dit , aangesteld en afgezet en telkens ver-

vangen wordt , naarmate de verschillende partijen

den boventoon slaan , en hare verachtelijke weer-

hanen door dezen of genen wind gedreven worden?

Honderdmaal in eene week zag ik op nieuw de beu-

zelachtige blijken van die kleingeestige en verderfe-

lijke partijzucht, welke de hoofdondeugd van Ame-
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rika is , die al de heilrijke vruchten van zijne wel-

vaart doet verzwakken en verderven, doch nooit

heeft mij dat gevoel dieper getroffen , dan toen ik

den drempel van dit krankzinnigenhuis op het Lang-

Eiland verliet.

Een weinig van dit gebouw af staat een ander
,

hetwelk men het Aalmoeseniershuis , dat wil eigen-

lijk zeggen het Werkhuis van Nieuw-York noemt.

Dit is almede een groot gesticht , in hetwelk , toen

ik aldaar was, bijna duizend behoeftigen bijeen wa-

ren. Ik vond er weinig licht en weinig lucht. Op

de zindelijkheid viel ook niet te roemen , zoodat ik

er, over het geheel genomen, ook al niet over te-

vreden was. Doch men dient zich te herinneren

dat Nieuw-York als eene voorname handelstad
,

welke niet slechts uit al de Noord-Amerikaansche

Staten , maar uit de meeste oorden der wereld be-

zocht wordt , altijd vele armen te onderhouden , en

bijgevolg van dien kant groote lasten te dragen

heeft. Men moet daarbij in het oog houden dat

Nieuw-York eene groote stad is , en dat in alle

groote steden veel goeds met veel kwaads gepaard

In dezelfde buurt vindt men het Weeshuis van

het Lang-JEiland , alwaar een aantal ouderlooze kin-

deren gevoed en gekweekt worden. Ik* heb het

niet gezien , maar geloof dat het goed bestuurd

wordt, vooral omdat ik weet hoe men in Amerika

gewoonlijk de les van het Formulier in het oog

houdt , die alle zieke menschen en jonge kinderen

aan de weldadigheid der Christenen aanbeveelt.

Ik werd naar die gestichten in eene boot , welke

11
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aan het Gevangenhuis van het Lang-Eiland toebe-

hoorde , heengeleid door een aantal gevangenen

,

die in eene gestreepte uniform van zwart en wit

gekleed waren, zoodat zij vrij wat naar zieke tijgers

geleken. Zij bragten mij in die zelfde boot ook tot

naar het gevangenhuis.

Het is een oud gebouw , van ,den vroegsten tijd

der volkplanters , en op de wijze ingerigt zoo als

ik er reeds een beschreven heb. Ik was blijde zulks

te vernemen , want het heeft weinig belangrijks.

Er wordt evenwel zooveel mogelijk partij van ge-

trokken , en het is zoo goed ingerigt als zulk een

gesticht zijn kan.

De vrouwen arbeiden er in overdekte loodsen

,

welke opzettelijk daartoe zijn opgeslagen. Als ik

het mij goed herinner , zijn er geene zulke voor de

mannen ; doch dat moge zijn zoo als het. wil , het

grootste getal van hen werkt dagelijks in steengroe-

ven daar nabij. Dewijl het op dien dag zeer nat

weder was, had die arbeid geen' voortgang, en de

gevangenen waren in hunne hokken. Verbeeld er

u daar driehonderd van , en in elke derzelve een'

gevangene opgesloten : den eenen voor zijn deurtje

om lucht te scheppen, met zijne hand door de tra-

liën gestoken; den ander' in zijn bed (denk eens

aan op het midden van den dag) , en nog een'

derden met zijn hoofd tegen de ijzeren staven rus-

tende, als een wild dier op den grond uitgestrekt.

Verbeeld u dat gij buitendeurs den regen stroomen-

derwijze hoort nedergudsen. Plaats er, gelijk over-

al, den kagchel in het midden, zoo heet en dam-

pig en verstikkend als de kookketel van eene heks,
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Voeg daar allerlei luchten en stanken bij , zoo als

er uit het vuilste half gewasschen linnengoed van

een half dozijn waschmanden zoude opkomen — en

daar hebt ge het gevangenhuis , zoo als het op dien

dag was.

De Staatsgevangenis te Sing-Sing kan daarente-

gen tot een toonbeeld dienen. Deze en de Bruine

Berg (het kerkhof) zijn de uitgestrektste en beste

modellen van het stelsel der stilzwijgendheid.

In een ander gedeelte van de stad vindt men

een armenhuis , eene inrigting waarvan de bedoe-

ling is jeugdige zondaars en zondaressen, onverschil-

lig blanken of zwarten , op te nemen ; hun- een

nuttig handwerk te leeren, bij kundige bazen te

besteden , en hen tot nuttige leden van de maat-

schappij te vormen. Dat oogmerk is
,

gelijk men

ziet, even verdienstelijk en navolgenswaardig als dat

van het gesticht te Boston. Terwijl ik hetzelve be-

zag, kwam mij toch de gedachte in den zin of de

opzigter van hetzelve wel genoegzame wereldkennis

bezit, en of hij niet grootelijks dwaalt met sommige

jonge meisjes , die in allen opzigte , zoo uit hoofde

van hare jaren als van haren vorigen leeftijd, als

vrouwen konden beschouwd worden , te behandelen

alsof zij kinderen zijn; hetgeen in mijne oogen al-

thans , en als ik mij niet zeer vergis , in de hare

ook een' allerbespottelijksten indruk maakte. Alzoo

dat gesticht nogtans altijd onder het bestuur en de

waakzame zorg van een aantal kundige en ervaren

mannen staat , zal het stellig ook goed bestuurd

worden , en of ik het dan ook op dat punt al of

niet moge getroffen hebben, zal aan derzelver ver-

11 *
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diensten weinig afdoen , die niet hoog genoeg kun*

nen geschat worden.

Behalve die inrigtingen zijn er te Nieuw-York

voortreffelijke hospitalen en scholen , letterkundige

instellingen en boekerijen ; eene voortreffelijke brand-

assurantie-compagnie (welke er dan ook wel zijn

mag , want het ontbreekt haar nimmer aan werk)

,

en liefdadige inrigtingen van allerlei soort. In de

voorstad is een ruim kerkhof , nog niet voltooid
,

maar dagelijks de voltooijing naderbijkomende. Het

treurigste gedeelte dat ik er van zag , was de be-

graafplaats der vreemdelingen , aan de verschillende

logementen van deze stad gewijd. —
Er zijn drie Schouwburgen. Twee daarvan, die

van het Park en van de Bowery zijn fraaije
,

ruime en smaakvolle gebouwen , maar het doet mij

leed zulks te moeten zeggen, over het algemeen

weinig bezocht. Het derde, de Olympische Schouw-

burg , is eene kleine vertoonplaats voor vaudevilles

en kluchtspelen. Het wordt evenwel goed bestuurd

door zekeren Mr
. Mitchell , een komiek van zeer

veel aanleg , die nog in het herdenken der Londen-

sche tooneelminnaars in groote achting staat. Het

verheugt mij dezulken met het berigt te verblijden

dat zijne plaatsen gewoonlijk bezet zijn en dat zijn

schouwburgje avond aan avond van vrolijkheid scha-

tert. Ik had bijkans vergeten melding te maken

van een klein zomerschouwburgje , «Niblo's" ge-

noemd, in een plaiziertuin , alwaar ook andere ver-

makelijkheden de bezoekers lokken. Ik geloof even-

wel niet dat het. van de algemeen e verachtering
,

waaronder de tooneelraatige eigendommen, of het-



NIEUW-YORK, 165

geen men op eene luimige wijze goedvindt zoo Ie

noemen
,

gedrukt gaan , behoort uitgezonderd te

worden.

De landstreek rondom Nieuw-York is boven alle

verbeelding fraai en bevallig. Het klimaat is er

,

gelijk ik gezegd heb, wel een weinig heet. Ik wil

liefst noch mijzelven, noch mijnen lezer de koorts

op het lijf jagen met te onderzoeken wat het wel

zijn zou zonder den frisschen zeewind , die het alle

avonden, uit de baai opstekende, komt verfrisschen.

De toon van de beste gezelschappen is in deze

stad op dezelfde leest geschoeid als te Boston. Hier

en daar heerscht misschien een weinig meer koop-

mansgeest , maar over het algemeen is bij beleefd

en beschaafd , en de inwoners zijn er allen gastvrij.

De huizen zijn goed gemeubeleerd en de tafel is er

goed. Men scheidt er gewoonlijk later dan bij ons,

en de naijver in het ten toon spreiden van pracht

en rijkdom loopt er meer in het oog. De dames

zijn er ongemeen schoon.

Voordat ik Nieuw-York verliet , maakte ik eene

schikking ten aanzien van mijne terugreis met het

schip »George Washington," eene pakket, waarvan

het vertrek tegen Junij was aangekondigd : omdat

het juist de maand was waarin ik besloten had,

indien ik in den loop mijner omzwervingen door

geenerlei ongeval verhinderd werd, Amerika weder

te verlaten.

Ik had nimmer gedacht dat ik , naar Engeland

terugkeerende naar alles wat mij dierbaar was , en

werkzaamheden te gemoet gaande, welke van liever-

lede een gedeelte van mijn aanzijn hadden beginnen
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uit te maken , zoo veel leed zoude gevoeld hebben als

ik inderdaad ondervond , toen ik aan boord van dat

schip voor het laatst afscheid nam van de vrienden

uit deze stad , die mij daarheen vergezelden. Nim-

mer had ik gedacht dat de naam van eene plaats r

zoo ver af gelegen en mij zoo onlangs eerst bekend

geworden , zich in mijn' geest zoude hebben gepaard

bij die reeks van herinneringen, welke dien thans

omzweven. Er zijn lieden in deze stad, die over

den donkersten dag in Lapland voor mij een' hel-

deren glans zouden verspreiden , en in wier bijzijn

zelfs Home treurig werd, toen zij en ik onderling

dat smartelijke woord uitspraken, hetwelk ons onder

al ons denken en handelen bijblijft, en in onzen

ouderdom het vooruitzigt van ons volgend leven

opent — het woord »Tot wederziens!"
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PHILADELPHIA EN ZIJN STELSEL VAN OPSLUITING.

JLÏe reis van Nieuw-York naar Philadelphia wordt

met een' spoortrein afgelegd , die tweemaal moet over-

varen. Er zijn gewoonlijk tusschen vijf en zes uren

mede gemoeid. Het was een schoone avond, toen

wij als passagiers met den wagentrein heengingen.

Toen ik het glansrijk ondergaan van de zon beschouw-

de uit een venstertje digt bij het portier, waar wij

zaten , werd mijne aandacht getroffen door eene vreem-

de verschijning , welke uit de portieren van den hee-

ren-waggon voor ons uit kwam, en hetgeen ik een

tijd lang meende dat voortkomen moest van een

aantal vlijtige menschen, die er in zaten, en bezig

waren met bedden open te snijden en de vederen

in den wind te strooijen. Doch een weinig later

begon ik te begrijpen, dat zij slechts spuwen zou-

den , en nu had ik beter geraden , ofschoon ik on-

danks al de ondervinding van de verschijnselen der

salivatie, die ik later heb opgedaan, nog niet be-

grijpen kan, hoe de menigte reizigers, welke in die

kar zaten, zulk een onophoudelijke ontlading van

die stof uit hunne borst konden volhouden.

Ik maakte op deze reis kennis met een' stillen,
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zedigen, jongen kwaker, die ons gesprek begon met

mij op eene deftige manier in te fluisteren , dat zijn

grootvader de uitvinder was van het gebruik van het

bevergeil in koud water opgelost. Ik maak vermel-

ding van die bijzonderheid , omdat het waarschijn-

lijk wel de eerste gelegenheid is geweest , waarbij

dat kostbaar geneesmiddel tot een aperitief voor een

gezellig onderhoud gediend heeft.

Wij kwamen eerst laat in den avond te Phila-

delphia aan. Voordat ik mij naar bed begaf, keek

ik nog eens uit het venster van mijne slaapkamer,

en zag aan de overzijde van de straat een fraai ge-

bouw van wit marmer, hetwelk een akelig en spo-

kerig aanzien had. Ik schreef dit aan de donker-

heid van den avond toe , en 's morgens opgestaan

zijnde, keek ik nog eens uit, verwachtende, dat ik

er de stoepen en portalen van bezet zoude zien met

lieden, die er in en uit gingen. Doch de deur was

nog digtgesloten : het gebouw had nog hetzelfde

vreugdelooze voorkomen, en zag er uit alsof alleen

het marmeren beeld van den Kommandeur uit den

Don Juan iets binnen deszelfs muren te doen kon

hebben. Ik haastte mij naar den naam en de be-

doeling er van te vernemen, maar toen verdween

mijne verwondering. Het was het graf van menig

een's vermogen; de groote begraafplaats der geld-

belegging, de gedenkwaardige Bank der Vereenigde

Staten.

Het staken der betaling van deze Bank met al de

heillooze gevolgen daarvan , had , zoo als ik van alle

kanten vernam, eene diepe treurigheid over Phila-

delphia verspreid, onder den druk waarvan het nog
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gebukt ging. Het kwam er mij dan ook zeer som-

ber en neerslagtig voor.

Het is eene fraaije stad, maar stijf van regelma-

tigheid. Nadat ik er een paar uren in had rondge-

wandeld , was ik te moede , alsof ik de gansche we-

reld wel voor e'e'ne hoekige straat had willen weg-

geven. Het kwam mij voor, alsof de kraag van

mijne jas stijf werd en de rand van mijn' hoed zich

van zelven onder dien kwakerachtigen invloed ne-

dersloeg. Mijne haren begonnen sluik te hangen,

mijne handen vouwden zich van zelve over mijne

borst zamen, en onwillekeurig drong de gedachte

zich bij mij op, om mijn verblijf in de Markstraat

tegenover de groote markt te gaan vestigen, en door

speculatie in de granen mijne fortuin te zoeken.

Philadelphia is rijkelijk van versch water voor-

zien, waarmede van alle kanten rondom u gehoosd,

geplast, gegoten en gespoten wordt. De waterwer-

ken , op eene hoogte nabij de stad , zijn niet minder

fraai dan nuttig; zij zijn bij wijze van een openba-

ren plaiziertuin aangelegd , die in de beste en zinde-

lijkste orde gehouden wordt. De rivier (*) wordt

aldaar afgeschut en door hare eigene kracht naar

hooggelegene kommen en vijvers afgeleid, waaruit

de gansche stad tot aan de bovenste verdiepingen

der huizen toe voor eene zeer geringe onkoste van

water voorzien wordt.

Er zijn een aantal openbare gestichten. Onder de-

(*) De rivier van Philadelphia is een arm van den Delaware ,

en werd door de Hollanders de Schuilkil-rivier genoemd , omdat

bij het opvaren van den Delaware haar uitloop in dezelve nergens

bespeurd wordt. Vert.



170 PHILADELPHIA EIS ZIJN

zelve behoort een Gasthuis —- eene inrigting der

Kwakers, doch hetwelk voor de lijdenden van alle ge-

zindheden openstaat; eene keurige oude Boekenzaal,

naar Franklin genoemd; een fraai Beursgebouw;

een Postkantoor, enz. In het Gasthuis der kwakers

hangt eene voortreffelijke schilderij van West , welke

voor geld ten toon gesteld wordt, en waarvan de

opbrengst dient, om de kas der instelling te stijven.

Het onderwerp van hetzelve is de Zaligmaker, die

de zieken geneest. Het is misschien het fraaiste van

allen, die men ergens van dien meester zal aantreffen.

Of dit veel of weinig gezegd is , hangt van des lezers

smaak af (*).

In dezelfde kamer hangt een levensgroot, zeer

(*) Er bestaan twee schilderijen , diezelfde ordonnantie voorstel-

lende , van dien kunstenaar : het eene te PMladelphia en het an-

dere in het museum te Londen. Toen de opzigters van het Gast-

huis in de eerstgenoemde stad inteekenaren in Engeland zochten

,

om hen in hunne liefderijke bedoeling behulpzaam te zijn , vervoeg-

den zij zich ook bij den Heer West. Deze gaf hun te kennen, dat

het hem leed deed niet voor eene zoo groote som te kunnen in-

schrijven als hij wel wenschte , maar dat hij , indien zij daartoe eene

geschikte plaats in het Gasthuis zouden bestemmen , eene schilderij

voor hen maken zou , welke hun voordeeliger worden kon dan al

het geld , waarover hij beschikken kon. Terwijl hij met zijn' arbeid

bezig was , ontving hij dagelijks de bezoeken van een aantal kunst-

minnaars , en eindelijk bood hem het Britsche Instituut eene som van

3000 guinjes voor zijn stuk. De Heer West nam het aanbod aan,

op voorwaarde , dat het hem zoude vrijstaan eene copij er van voor

het Gasthuis te Philadelphia te vervaardigen. Hij deed het, en

de tentoonstelling er van in Amerika lokte zulk een' buitengewo-

nen toeloop , dat het bestuur van het Gasthuis in staat werd ge-

steld het gebouw tot de opname van niet minder dan dertig toe-

voegelijke lijders te vergrooten.

Het is eene schilderij van veertien voeten breedte bij eene hoogte

van negen, Vert.
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karakteristiek portret, vervaardigd door het penseel

van den Heer Sully, een' verdienstelijken Ameri-

kaanschen kunstenaar.

Mijn verblijf te Philadelphia was zeer kort van

duur, maar wat ik er van den gezelligen omgang

gezien heb, beviel mij grootelijks. Van deszelfs al-

gemeenen toon sprekende, zoude ik wel zeggen, dat

er meer provinciaals in heerscht dan te Boston of

Nieuw-York. Digt bij de stad vindt men een on-

voltooid , allerprachtigst marmeren gebouw voor de

School van Girard bestemd, welke door een' schat-

rijken bankier is ingesteld, en als zij naar het oor-

spronkelijk ontwerp volbouwd zijn zal , misschien als

het sierlijkste gebouw van de latere tijden zal pron-

ken. Doch er wordt over het legaat geprocedeerd,

en dat heeft den arbeid doen staken; zoodat het er

mede gesteld is als met vele andere groote onder-

nemingen in Amerika , welke door den tijd tot stand

zullen komen.

Aan den buitensten kant van de stad vindt men

een groot gevangenhuis , het Ooster-Tuchthuis ge-

noemd. Hetzelve wordt bestuurd naar een stelsel,

hetwelk den Staat van Pennsylvanië bijzonder eigen

is. Dat stelsel bestaat in eene strakke, gestrenge en

hopeloos eenzame opsluiting. Dat stelsel komt mij

in zijne gevolgen slecht en wreedaardig voor.

Wel ben ik er van overtuigd, dat het in zijne

bedoeling menschlievend , welmeenend is, en de ze-

delijke verbetering ten grondslag heeft ; maar ik ben

evenzeer overtuigd , dat zij , die zulk een stelsel van

opsluitingstucht bedacht hebben, en de menschlie-

vende sukkels, die het werkstellig maken, niet regt
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weten wat zij doen. Ik geloof, dat weinig men-

schen in staat zijn den angst en de foltering te be-

seffen, die zulk eene schrikkelijke straf
, jaren ach-

tereen volgehouden, op de lijders hebben moet.

Wanneer ik er slechts naar gis, eli het opmaak uit

hetgeen ik zelf op hun gelaat gelezen heb, en het-

geen ik stellig weet dat zij van binnen gevoelen,

dan ben ik dubbel overtuigd, dat het een graad

van lijden met zich brengt , dien geen andere dan de

opgeslotenen zelve kunnen beoordeelen, en welken

geen mensch het regt heeft op zijn' natuurgenoot toe

te passen. Ik beschouw die kwelling der gedachten

als oneindig erger dan de zwaarste marteling des lig-

chaams; vooreerst omdat er de droevige sporen en

teekens van niet zoo merkbaar voor het oog en voor

het zintuig van het gevoel zijn, als de lidteekenen

in het vleesch ; ten tweeden omdat de wonden , die

er door geslagen worden, geene jammerklagten ba-

ren , die het menschelijk gehoor verneemt ; en daar-

om merk ik het aan als eene geheime straf, tegen

welke de sluimerende menschelijkheid sedert lang had

behooren in opstand te komen. Eenmaal heb ik ge-

aarzeld, bij mij zelven in overweging nemende, of

ik met de magt bekleed van »ja" of »neen" te zeg-

gen, dat stelsel in zekere gevallen van korststondige

opsluiting zoude willen veroorloven, doch thans be-

tuig ik plegtig , dat ik , hoezeer ook beloond of ge-

ëerd , niet gelukkig bij den dag onder den blooten

hemel zou kunnen wandelen, noch bij den nacht

mij op mijn rustbed nedervleijen , indien mij de be-

wustheid bijbleef, dat een menschelijk wezen, hetzij

waarom, of hoe kort ook, in zijn eenzaam gevan-
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genhok aan die ongehoorde straf onderworpen werd

,

en ik er de oorzaak van was , of er slechts in had

toegestemd.

Ik werd naar dat gevangenhuis vergezeld door

twee lieden, die beroepshalve met het bestuur over

hetzelve in betrekking stonden , en bragt een' dag

door met van de eene cel naar de andere te gaan,

en met de opgeslotenen te spreken. Al de kansen

daartoe werden mij gegeven, die met de uiterste

inschikkelijkheid bestaanbaar waren. Niets werd voor

mijn oog verborgen gehouden, en op alles wat ik

vroeg , ontving ik een openhartig en rondborstig ant-

woord. De volmaakte orde, welke in het gebouw

heerschte, is boven allen lof verheven, en de voor-

treffelijke bedoelingen van al degenen , die onmidde-

lijk tot de uitoefening van het stelsel geroepen zijn,

kunnen niet betwijfeld worden.

Tusschen het gebouw en de buitenmuren is een

uitgestrekte tuin. Door een kleiner deurtje van de

groote poort in dien tuin komende, liepen wij dien

eerst door tot aan onze verdere bestemming , en kwa-

men in eene groote kamer, op welke zeven lange

gangen uitliepen. Aan elke zijde van die gangen

ziet men eene lange rij lage deurtjes, die allen met

een nommer gemerkt zijn. Boven die eerste rij cel-

len loopt eene tweede, doch deze hebben niet, ge-

lijk die» van de benedenverdieping , eene kleine ruim-

te naast zich, en zijn ook iets kleiner. Het bewo-

nen van twee dezer cellen wordt beschouwd als eene

vergoeding voor de ontbering van die geringe mate

van lucht en beweging als de gevangenen van de

benedenverdieping dagelijks e'e'n uur lang mogen ge-
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nieten ; en daarom bewoont ieder gevangene van de

bovenverdieping twee cellen of hokjes naast elkan-

der , en die met elkander gemeenschap hebben.

Wanneer men zich in dat middelpunt bevindt en

al die akelige gangen ten einde ziet, wordt men

door de stilte , die aldaar heerscht , op eene onaan-

gename wijze getroffen. Van tijd tot tijd hoort men

het slaperig geluid van eenen weversspoel of eenen

schoenmakersleest , maar het wordt gedempt door

de dikke muren en de zware gevangenisdeur, zoo-

dat het nergens toe dient dan om de algemeene

stilte nog dieper te doen voorkomen. Zoodra een

gevangene in dit sombere huis komt , wordt hem

een zwarte hoed opgezet, waarvan hem de neer-

slaande klep over het gelaat hangt ; en met dit don-

kere hulsel , het zinnebeeld , als het ware , van de

gordijn , welke tusschen hem en de overige wereld

wordt toegeschoven
,

geleidt men hem naar de cel

,

waaruit hij niet weder komt voordat de gansche tijd

van zijne opsluiting verstreken is. Hij hoort noch

van zijne vrouw , noch van zijne kinderen , noch van

zijn huis, noch van zijne vrienden; niets van het

leven of sterven van een eenig wezen. Hij ziet de

bekenden van het gevangenhuis , maar behalve deze

geen menschelijk gelaat, hoort hij geene mensche-

lijke stem. Hij is levend begraven, om na verloop

van een' traag omloopenden tijd weder opgegraven

te worden ; en al dien tijd dood voor alles , behal-

ve voor kwelling en wanhoop.

Zijn naam , zijne misdaad en de tijd zijner op-

sluiting zijn onbekend, zelfs aan den bediende, die

hem dagelijks zijn eten toereikt. Boven de deur
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van zijne cel staat een nommer ; dat nommer wordt

aangeteekend in een boek , waarvan de Gouverneur

van het huis een afschrift heeft en de Zedeleeraar

een ander ; en dat boek bevat de aanwijzing van

zijne geschiedenis. Zonder die bladzijden zoude er

in het gevangenhuis geene oorkonde van zijn aan-

zijn bestaan , en hoewel hij tien jaren lang in het-

zelfde hok woont , heeft hij tot in het laatste uur

toe geen middel om te vernemen in welk gedeelte

van het gebouw zijne cel gelegen is; welke soort

van menschen nabij hem zijn ; of gedurende de lange

winternachten levende wezens hem omringen, dan

of hij in eenigen afgelegen hoek zit van het groote

gevangenhuis, met muren en gangen en ijzeren

deuren tusschen hem en den naastbijlevenden deel-

genoot van zijne schrikkelijke eenzaamheid.

Elke cel heeft dubbele deuren , de buitenste van

zwaar eikenhout, de andere met ijzeren traliën, en

in deze is eene klep, waardoor hem zijn voedsel

wordt ter hand gesteld. Hij heeft een bijbel, eene

lei met een potlood, en onder zekere bepalingen

somtijds ook andere boeken , waarvan tot dat oog

merk een' voorraad voorhanden is; daarbij pennen,

inkt en papier. Zijn scheermes, zijn bekken, zijne

lampetkan en kom hangen tegen den muur of staan

op eene plank te glinsteren. Er staat frisch water,

waarvan hij zooveel kan drinken als hij wil. Gedu-

rende den dag wordt zijne bedstede in den muur

opgeslagen om hem meer ruimte voor zijnen arbeid

te laten. Zijn getouw , of zijne schaafbank , of zijn

wiel staat er ook , en zoo werkt hij
,

gaat slapen

.

ontwaakt weder, telt de saizoenen naar hun' om-

loop , en wordt oud.
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De eerste man, dien ik zag, was bezig met aan

zijn weefgetouw te arbeiden. Hij bad er zes jaren

gezeten en moest er nog drie zoo doorbrengen. Hij

was overtuigd geworden als heler van gestolen goe-

deren, maar zelfs na eenë zoo langdurige gevange-

nisstraf ontkende hij zijne schuld en beklaagde zich

dat hij te hard behandeld was. Het was een geval

van recidive.

Toen wij binnenkwamen staakte hij zijn werk,

zette zijn' bril af, en antwoordde vrijmoedig op al-

les wat hem gevraagd werd , maar altijd eerst met

eene zonderling soort van verwijl en met eene zach-

te , nadenkende stem. Hij had een' papieren hoed

op , dien hij zelf gemaakt had , en het deed hem

genoegen dat vermeld en zijn' arbeid aangeprezen

te hooren. Hij had van eenige oude stukken en

brokken zeer vernuftig eene Friesche klok gemaakt

,

waarbij hem zijn azijnfleschje tot een gewigt of

slinger diende. Toen hij bespeurde dat ik zijn werk-

stuk met eenige belangstelling bekeek , sloeg hij er

zelf een' hoogmoedigen blik op , en zeide , dat hij

er over gedacht had hetzelve nog te verbeteren,

en dat hij hoopte binnen kort met een' hamer en

een stukje glas er »muzijk in te brengen." Uit het

wollen garen , waar hij mede werkte , had hij eenige

verw weten te krijgen en daarmede eenige ruwe

beelden op den muur geschilderd. Eene daarvan

tegenover de deur, noemde hij de » Jonkvrouw van

het Meer,"

Hij meesmuilde terwijl ik die pogingen om zijn'

tijd te besteden met aandacht beschouwde, maar

toen ik mijne blikken van die voorwerpen af en op
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hem sloeg, zag ik dat zijne lippen beefden, en ik had

het tikken van zijn hart wel kunnen tellen. Hoe

het te pas kwam weet ik niet, maar er werd een

enkel woord gesproken dat betrekking op zijne

vrouw had. Hij schudde zijn hoofd , keerde zich

om en bedekte zijn gelaat met zijne handen.

» Gij zijt nu zekerlijk gelaten onder uw lot ?" vroeg

een der heeren, na eene korte poos van stilzwij-

gen, gedurende welke hij zijne vorige houding we-

der aannam. Hij antwoordde daar dan ook op met

een' zucht die zijne wanhoop genoeg aanduidde.

» O ja , o ja ! ik ben er gelaten onder." — » En

zoudt gij niet denken dat gij een beter mensch ge-

worden zijt ?" — » Nu ja , dat wil ik hopen , zoo

waar, ik wil het hopen." — »Nu, de tijd gaat

schielijk om." — »Ja wel, heeren! maar tusschen

deze vier muren toch niet."

Terwijl hij dit zeide keek hij— de Hemel weet hoe

verdrietig — in de rondte , en het was even alsof

hij iets vergeten had. Een oogenblik daarna loosde

hij een' zwaren zucht , zette zijn' bril op en ging

weder aan zijn werk.

In eene andere cel zit een' Duitscher, die om

een' geringen diefstal tot vijf jaren opsluiting ver-

oordeeld was, waarvan er nu twee verloopen waren.

Met eene verw die hij zich op dezelfde manier als

de voorgaande had weten te verschaffen , had hij

eiken duim breed van zijne muren en tot den zol-

der toe zeer fraai beschilderd. Den achtergrond van

zijne cel had hij ten uiterste zindelijk ingerigt, en

in het midden eene kleine bedstede gemaakt, welke

er (in het voorbijgaan gezegd) even als een graf

12
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uitzag. Het vernuft en de smaak die hij daarin ten

toon gespreid had, waren buitengemeen , en even-

wel kon men zich geen treuriger , zwaarmoediger

wezen voorstellen. ïk heb nimmer zulk een toon-

beeld van jammer en verdriet gezien. Mijn hart

bloedde om zijnentwil, en toen hem de tranen over

de wangen biggelden, terwijl hij een' zijner bezoe-

kers ter zijde trok en hem angstig met zijne beven-

de handen trachtte vast te houden, om hem te vra-

gen of er dan geene hoop was dat zijn treurig von-

nis nog veranderd kon worden, was het schouwspel

inderdaad niet langer aan te zien. Ik heb nooit

iets gezien of gehoord dat een dieper' indruk op

mij maakte dan de jammerlijke toestand van dien

man.

In eene derde cel zat een forsche Neger , een

huisbraker , en was bezig met schroeven en derge-

lijke zaken , die hem tot zijn bedrijf te pas kwa-

men, te vervaardigen. Zijn tijd was bijkans om.

Hij was niet alleen een behendige dief, maar zoo-

wel berucht om zijne stoutheid als om het getal zij-

ner vorige misdrijven. Hij onderhield ons met een

wijdloopig verhaal van zijne heldenfeiten , die hij

ons met zulk een vermaak voordroeg , dat hij zijne

lippen nog scheen af te likken , terwijl hij ons ver-

scheiden sterke anekdoten verhaalde van gestolen

pleten schotels en van oude dames, die hij van

de overzijde van de straat af, terwijl zij met een'

zilveren bril op den neus voor het venster zaten
,

beloerd en naderhand bestolen had. Die snaak zoude

op de minste aanmoediging al de herinneringen van

zijne kunststukken gaarne met de verfoeijelijkste snoe-
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verij hebben voorgesteld; maar ik zou mij schrik-

kelijk vergissen, indien hij een' enkelen stap verder

had kunnen gaan dan de onbeschaamde schijnhei-

ligheid , waarmede hij betuigde dat hij den dag ze-

gende, waarop hij in dat gevangenhuis gekomen

was , en dat hij nimmer , zoo lang hij leefde , weder

een' diefstal zoude plegen.

Er was ook een man, dien men als eene bijzon-

dere vergunning had toegestaan konijntjes te hou-

den. Dewijl nu zijn celletje daardoor van zekeren

niet al te aangenamen geur doortrokken was, rie-

pen zij hem van buiten de deur toe, dat hij in den

gang komen zoude. Hij voldeed terstond aan die

uitnoodiging , en kwam voor den dag ; maar zijn

bleek gelaat had in het zonlicht , dat door het groo-

te venster scheen , iets zoo akeligs en spookachtigs

,

dat hij uit het graf scheen opgerezen te zijn. Hij

had een wit konijn tegen zijne borst, en toen dat

kleine schepsel , op den grond nedergezet , weder

naar de cel huppelde , en hij zelf, toen ons onderhoud

afgeloopen was, het beestje daarheen volgde, dacht

ik bij mijzelven, dat het moeijelijk te bepalen viel

in welk opzigt de mensch alhier boven het dier ver-

heven was.

Er was een Engelsche dief, die er op weinige

dagen na zeven jaren gezeten had ; een leelijke

blanke , met een paar zware wenkbraauwen en dikke

lippen, die zelfs thans in het geheel maar niet op

het bezoek van vreemdelingen gesteld was , en mij

,

als hij slechts niet voor eene zwaardere straf bang

was geweest
,

gaarne met zijn schoenmakers mes

gemold zou hebben. — Er was nog een andere

12 *
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Duitscher, die eerst twee dagen te voren in het

huis gekomen was , en toen wij in zijne cel keken

,

van zijn bed opsprong en in zijn gebroken Engelsen

dringend om arbeid vroeg. Er zat ook een dichter
,

die , na het werk van twee dagen in elke vier en

twintig uren afgemaakt te hebben , het eene voor

hemzelven en het andere voor het gevangenhuis

,

over schepen (hij was een zeeman van beroep) , en

over den » bedwelmenden zwijmeldrank ," en over

zijne vrienden in zijn vaderland verzen maakte.

Er waren vele van die gevangenen. Eenige van

hen bloosden op het zien van hunne bezoekers, an-

dere werden doodsbleek. Twee of drie van hen

hadden eene waakster bij zich , want zij waren zeer

ziek , en één van hen , een dikke oude Neger , dien

het been in de gevangenis afgezet was, had een'

geleerden en bekwamen heelmeester , die zelf ook

een gevangene was , tot zijn' verpleger.

Een aardige knaap , tot de kleurlingen behooren-

de , zat met een' geringen arbeid op den trap bezig.

» Is er dan voor zulke jonge misdadigers geene wijk-

plaats te Philadelphia?" vroeg ik. — »0 ja, maar

alleen voor de kinderen der blanken." — Welk eene

aristokratie tot in de misdaad toe!

Een matroos had er langer dan elf jaren gezeten,

en zoude na verloop van eenige dagen vrij zijn. Elf

jaren opsluiting zonder toegang!

» Ik ben regt blijde te vernemen , dat uw tijd bij-

na verstreken is." Wat antwoordt hij daarop? Niets.

Hoe kijkt hij op zijne handen en plukt aan zijne

vingers, en slaat zijne oogen voor eene enkele poos

op naar die bloote muren , die zijn haar hebben zien
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grijs worden! Dat is zoo eene hebbelijkheid, die hij

zich eigen gemaakt heeft.

Ziet hij iemand nooit regt onder de oogen, en

plukt hij altijd zoo aan zijne handen, alsof hij het

vleesch van het gebeente wil scheiden? Het is eene

luim van hem, meer niet.

Zoo is het ook eene luim van hem, dat hij zijne

vrijlating niet vrolijk te gemoet ziet; dat hij niet

verheugd is, omdat het oogenblik nadert, dat hij

er lang geleden zeer naar verlangd heeft, maar dat

hij thans onverschillig voor alles geworden is. Zoo

is het zijne luim een hulpeloos, jammerhartig en

bedorven mensch te zijn. De Hemel weet, dat hij

in de gelegenheid gesteld is geweest, om die luim

in allen opzigte voldaan te zien!

Drie jonge meisjes zaten in cellen naast elkander.

Zij waren alle te gelijk overtuigd geworden van za-

mengespannen te hebben hare minnaars te hebben

bestolen. In de afzondering en verlatenheid van haar

leven waren zij tot schoone schepselen opgegroeid.

Zij zagen er bedrukt uit, en zouden den ongevoe-

ligsten bezoeker tot tranen toe bewogen hebben,

maar niet tot die soort van mededoogen, welke door

de mannelijke gevangenen gewekt werd. Een der-

zelve was een zeer jong meisje; nog geen twintig

jaren oud, meen ik. Hare sneeuwwitte muren wa-

ren behangen met het werk van eene vorige gevan-

gene, en op haar nedergeslagen gelaat scheen de

zon in al haren glans door de hooge reet in den

muur, door welke men het heldere blaauw van den

hemel zien kon. Zij was kalm en berouwvol; zeide

zelfs (en ik geloof het ook wel), dat zij het tot ge-
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latenheid toe gebragt had, en gerust van gemoed

was. »Gij zijt dan hier in één woord gelukkig?"

vroeg haar een mijner bezoekers. Zij aarzelde —
aarzelde sterk — om »ja" te zeggen; maar hare

oogen opheffende en den glans van de vrije lucht

boven haar hoofd ziende, borst zij in tranen uit en

zeide : » dat zij het trachtte te zijn ; dat zij zich ner-

gens over beklaagde, maar dat het natuurlijk was,

dat zij somtijds verlangde om uit die eene cel te

komen; dat zij dat niet heipen kon." Zij snikte
7

het arme schepsel!

Ik ging op dien dag van de eene cel naar de

andere, en elk gelaat, dat ik toen zag, elk woord,

dat ik hoorde
_,

elke geringe omstandigheid , welke

ik opmerkte, is mij sedert dien tijd met een' die-

pen en smartelijken indruk bijgebleven. Doch laat

er mij van afstappen, om in het voorbijgaan een'

meer voldoenden blik te rigten op een gevangenhuis

van denzelfdcn aard, hetwelk ik naderhand te Pitt-

burgs gezien heb.

Toen ik dat op dezelfde manier doorloopen had,

vroeg ik den bestuurder, of hij onder zijne gevan-

genen er ook een' had, die binnen kort het huis

verlaten zoude. Hij had er één', zeide hij, wiens tijd

den volgenden dag verstreken was ; maar die slechts

twee jaren gezeten had.

Twee jaren! Ik ging twee jaren van mijn eigen

leven terug — zoo als dat geweest was , vrij en blij

,

voorspoedig, gelukkig, van alle kanten gezegend.

Ik begon te bedenken, welk een lang tijdverloop

dat was, en hoe lang mij die twee jaren in de ver-

latenheid van zulk eene opsluiting gevallen zouden
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zijn. Thans nog komt mij het gelaat van dien man,

die op den volgenden dag vrijgesteld zoude worden

,

voor den geest. Het verdient bijkans eerder her-

dacht te worden onder deszclfs geluk dan de wezens-

trekken der andere in hunne ellende. Hoe natuur-

lijk en ongeveinsd ging het hem af, toen hij zeide,

dat het stelsel zeer goed was, en dat de tijd » on-

der het nadenken zeer spoedig voorbijging," dat een

mensch, zoodra hij inzag, dat hij de wet overtre-

den had en daarvoor boeten moest, den tijd wel op

de eene of andere wijze kort kreeg, en zoo al voort.

» Waarom riep hij u terug, en wat had hij u in

te fluisteren?" vroeg ik mijn' geleider, nadat hij de

deur gesloten had en zich weder in den gang bij

mij was komen voegen.

3> Hij was bang, dat de zolen van zijne laarzen

niet goed zouden zijn om er op te loopen, dewijl

zij , toen hij hier kwam , tamelijk ver afgesleten wa-

ren , en dat hij het mij grootelijks dank weten zou

,

indien ik ze spoedig liet herstellen."

Die laarzen waren hem nu twee jaren geleden af-

genomen, en met zijne overige kleedingstukken weg-

gelegd geweest!

Ik nam deze gelegenheid waar, om te vragen,

hoe zij te moede waren onmiddellijk voordat zij

op vrije voeten kwamen ; mijn vermoeden te kennen

gevende, dat zij wel zeer beven zouden.

»Neen, het is minder beven," luidde het ant-

woord , » ofschoon zij wel een weinig trillen , dan eene

volkomene ontsteltenis van het gansche zenuwgestel.

Zij kunnen hunne namen niet in het boek schrijven

,

somtijds zelfs de schrijfpen met vasthouden. Zij zien
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rondom hen, blijkbaar zonder te weten hoe zij het

hebben, of waar zij zijn; somtijds gaan zij twintig

maal in eene minuut zitten, om weder op te staan.

Zoo gaat het, terwijl zij nog in de werkplaats zijn,

alwaar zij met den hoed op gebragt werden , toen zij

in het huis kwamen. Zoodra zij buiten de poort ko-

men , blijven zij staan ; kijken eerst naar den eenen

,

vervolgens naar den anderen kant, en .schijnen niet te

weten welken weg zij^ willen opgaan. Sommige wag-

gelen alsof zij dronken zijn, en andere zijn genood-

zaakt zich van duizeligheid tegen den muur vast te

houden; — maar na verloop van eenige oogenblik-

ken herstellen zij zich."

Terwijl ik al die cellen bezocht , en de menschen

,

die er in zaten, onder de oogen keek, trachtte ik

mij zelven de gedachten , welke hen bezielden , voor

den geest te stellen» Ik verbeeldde mij , dat hun

de hoed werd afgenomen, en dat de schouwplaats

van hunne gevangenschap in al hare akelige een-

toonigheid voor hun oog ontdekt werd.

In het eerst is de gevangene als bedwelmd. Zijne

opsluiting is hem een akelige droom, en zijn voor-

gaande levensloop eene werkelijkheid. Hij werpt

zich op zijn bed neder en geeft zich aan zijne wan-

hoop over. Langzamerhand wordt hij door zijne

eenzaamheid en door de akeligheid van de plaats

uit zijne gevoelloosheid gewekt, en wanneer de klep

van zijne traliedeur opgeslagen wordt, bidt en smeekt

hij demoedig om werk: »Geef mij iets te doen, of

ik zal razend dol worden!"

Men geeft hem iets te doen en bij luimen en tus-

schenpoozen begeeft hij zich aan den arbeid; maar
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nu en dan overvalt hem de gedachte van de jaren

,

welke hij in die steenen doodkist moet doorbrengen

,

te gelijk met de kwellende herinnering dergenen,

die thans voor zijn oog verborgen zijn, en van wie

hij in al dien tijd niets meer hooren zal, met zulk

een geweld, dat hij van zijne plaats opspringt, en

met zijne zamengevouwene handen boven zijn ten

hemel gewend hoofd geslagen, door zijn eng gevan-

genhok begint heen en weder te loopen, en zich

verbeeldt spoken hem te hooren toeroepen, dat hij

niets beters te doen heeft , dan zijne harsenen tegen

den muur te verbrijzelen.

Nu valt hij weder op zijn bed neder en blijft daar

stenende liggen. Eensklaps vliegt hij op en verlangt

te weten of er iemand nabij hem is , of er aan weers-

kanten van zijne cel hokken zijn , die naar het zijne

gelijken, en luistert scherp toe.

Hij verneemt geen geluid , maar toch kunnen er

andere gevangenen in zijne nabijheid zijn. Hij her-

innert zich , voorheen , toen hij er nog niet aan dacht

zelf ooit een bewoner van die hokken te worden,

dat de cellen zoodanig zijn ingerigt, dat de gevan-

genen elkander niet kunnen hooren, al hooren de

bewakers hen ook. Waar zou hij er een het digtst

bij hem hebben? Aan zijne regter- of aan zijne lin-

kerzijde? Of zoude er een aan weerskanten zitten?

Zou hij thans zitten, met zijn gelaat naar het licht

gekeerd , of zou hij heen en weder loopen ? Hoe zou

hij gekleed zijn? Wie zou hij wezen? Zou hij hier

reeds lang gezeten hebben? Zoude hem de kwelling

hebben vermagerd? Zou hij er doodsbleek en spo-

kerig uitzien ? Zou hij ook aan zijn* nabuur denken ?
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Ter naauwernood wagende adem te halen, en op-

merkzaam toeluisterende, midden onder al die ge-

dachten, verbeeldt hij zich eene gedaante , met haren

rug naar hem toegekeerd, zich door de naaste cel

te zien bewegen. Hij heeft geen denkbeeld van der-

zelver gelaat, maar weet zeker, dat het de donkere

gestalte van een' voorovergebogen man zal zijn. In

de cel van den anderen kant naast de zijne plaatst

hij een ander wezen, welks gelaat evenzeer voor

hem verborgen is. Dag aan dag, en dikwijls wan-

neer hij in den nacht ontwaakt, denkt hij aan die

twee mannen tot gek wordens toe. Er komt nooit

eene verandering in. Zij zijn daar, alwaar hij hen

voor het eerst geplaatst heeft; een oud man aan de

regterzijde — een jonger man aan de linker. —
Hunne onbekende wezenstrekken folteren hem doo-

delijk, en die voortdurende geheimzinnigheid doet

hen sidderen.

Traag en langzaam gaan hem de verdrietige dagen

voort, als de treurparen achter eene lijkstaatsie , en

langzamerhand begint hij te bespeuren , dat de witte

muren van zijne cel iets verschrikkelijks voor hem

hebben; dat hunne kleur afzigtelijk is, dat hunne

effene oppervlakte zijn bloed doet verstijven, en dat

er vooral één hoek is , die hem afgrijselijk foltert.

Eiken morgen als hij ontwaakt bedekt hij zijn hoofd

met de deken, en rilt als hij den akeligen kouden

muur ziet. Hij ziet een spook, zelfs in het geze-

gende licht van den dag, hetwelk door de spleet

van den muur heendringt, welke het eenigste ven-

ster van zijn gevangenhok is.

De schrik voor dien hoek wordt al erger en ei>
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ger, totdat hij hem in het einde niet meer verlaat,

zijn' slaap stoort , hem akelig doet droomen en al

zijne nachten verontrust. Eerst had hij er een af-

schuw van , alsof het in zijn brein iets deed opko-

men wat er niet behoorde te zijn , en hem hoofd-

pijn verwekt. Daarna begint hij er bang voor te

worden , vervolgens er van te droomen , en zich te

verbeelden dat hij geesten ziet, die over hem fluis-

teren en met vangers naar hem wijzen. Nu gaat

het zoo ver, dat hij er niet heen durft zien en zich

evenwel er niet van durft afwenden. Die hoek is

van nu voortaan alle nachten de schuilhoek van eene

schim , van een spook ,
— iets akeligs , afgrijselijk

stilzwijgends ; of het een dier is , of een vermomd

menschelijk wezen, kan hij zelf niet zeggen.

Is hij bij den dag in zijne cel , dan is hij bang

voor de kleine ruimte naast dezelve; bevindt hij

zich in de ruimte , dan beeft hij er voor om weder

naar de cel te gaan. Wordt het avond, daar staat

het schrikbeeld al weder in den hoek. Heeft hij

den moed om zich in diens plaats te stellen en het

te verdrijven (zoo als hij dien in een wanhopig

oogenblik ée'ns gehad heeft), dan gaat het zich op

zijn bed nestelen. Bij den schemeravond , en altijd

in hetzelfde uur , hoort hij eene stem hem bij zijn'

naam roepen. Zoodra het donkerder wordt , begint

zijn weefgetouw te leven , en die gansche toestel zelf

wordt een spook, dat hem tot aan het aanbreken

van den dag toe aangrijnst.

Langzamerhand evenwel beginnen die schrikbeel-

den , het eene voor en het andere na , te verdwij-

nen. Zij komen nog wel somtijds weder, maar na
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langere tusschenpoozen en in eene minder veront-

rustende gedaante. Hij heeft over godsdienstige on-

derwerpen gesproken met den trooster, die hem komt

bezoeken; hij heeft in den bijbel gelezen, een ge-

bed op zijne lei geschreven en hetzelve bij wijze

van een' talisman en als een onderpand van 'sHe-

mels bescherming tegen den wand opgehangen. Nu

droomt hij somtijds van zijne vrouw en kinderen,

en verbeeldt zich dat zij dood zijn of hem verlaten

hebben. Hij wordt tot tranen toe bewogen ; is de-

moedig, onderworpen en verslagen van geest. En-

kele keeren komt de oude angstvalligheid weder
;

eene geringe omstandigheid schenkt haar eene nieu-

we kracht : somtijds doet het een gewoon geluid

,

maar dat duurt thans niet lang meer: want de we-

reld buiten zijne gevangenis is thans de droom, en

zijn verlaten, eenzaam leven, de treurige werkelijk-

heid geworden.

Wanneer de tijd zijner opsluiting kort is — ik

meen in vergelijking van die van anderen , want

kort kan het nooit wezen — dan is het laatste half

jaar nog het ergste van allen. Dan vreest hij dat

er brand in het gevangenhuis zal ontstaan en dat

hij onder deszelfs puinhoopen zal omkomen , of dat

hij bestemd is om in hetzelve te sterven, of dat hij

op eene valsche aantijging op nieuw zal veroordeeld

worden ; in één woord , dat er iets , hetzelfde wat

,

gebeuren zal, hetgeen zijne vrijstelling zal verhinde-

ren. En dit is iets natuurlijks en zeer wel te be-

grijpen ; want na zijne langdurige scheiding van de

wereld en van het leven der menschen, en na zijn

langdurig lijden, moet hem wel alles gebeurlijker
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voorkomen, dan dat hij op vrije voeten geraken en

aan de gezellige maatschappij wedergegeven worden

zal.

Wanneer de tijd zijner opsluiting zeer lang ge-

duurd heeft, maakt hem het vooruitzigt van zijne

vrijheid verward en verwilderd. Zijn hart mag eens

voor een oogenblik van blijdschap in hem opsprin-

gen , wanneer hij aan de wereld denkt , maar daar

houdt het ook mede op. De kerkerdeur is te lang

voor al zijne hoop en zijne verwachtingen gesloten

geweest. Beter ware het voor hem geweest terstond

opgehangen te worden , dan in zulk een' toestand te

geraken en hem naderhand weg te zenden onder

zijne soort, die niet langer zijne soort gebleven zijn.

Op het verbleekte gelaat van al die gevangenen

lag dezelfde uitdrukking verspreid. Ik weet niet

waarbij ik die zal vergelijken. Het had iets van

die ingespannen aandacht , welke wij op de wezens-

trekken der blinden en dooven zien , vermengd met

iets schuws , alsof zij allen , zonder dat men wist

waarvan
,

geschrikt waren. In elke der kleine ka-

mertjes waarin ik kwam, en voor elke der tralie-

deuren waardoor ik heenkeek, was het mij alsof ik

hetzelfde doodsbleeke gelaat zag. Het is mij even

zoo bijgebleven als het betooverende van een mees-

terstuk van schilderkunst. Laat honderd mannen

mij voorbij defileren , en ée'n daaronder zijn , die

van zulk eene opsluiting bevrijd is geworden, ik

zal hem u van onder den gansenen hoop aanwij-

zen.

Over de gelaatstrekken der vrouwen verspreidt

zij
?

gelijk ik reeds gezegd heb, eene meer dan ge-



190 PHILADELPHIA EN ZIJN

wone fijnheid. Of dit voortkomt uit hare betere

natuur, welke door de eenzaamheid meer gekuischt

en beschaafd wordt, of omdat zij betere, geduldi-

ger en lijdzamer wezens zijn, weet ik niet; maar

het is zoo. Dat hare straf desniettegenstaande, naar

mijne meening , even zoo verkeerd en wreedaardig

is als die der mannen , zal ik hier wel niet behoe-

ven bij te voegen.

Het is mijne stellige overtuiging , dat , behalve

de zielskwelling , welke uit dezelve voortkomt— eene

zielskwelling , zoo verschrikkelijk , dat alles wat de

verbeelding zich dienaangaande kan voorstellen, ver

beneden de waarheid blijft — de geest er in zulk

een' ziekelijken toestand door vervalt , dat hij voor

de bemoeijingen en bezigheden van de wereld ge-

heel ongeschikt wordt. Ik geloof zeer zeker dat zij,

die zulk eene straf ondergaan hebben, niet dan ze-

delijk krank en ongesteld in de maatschappij kuinnen

wederkeeren. Er bestaan een aantal voorbeelden van

mensehen, die of eene volstrekt eenzame levensma-

nier verkozen hebben , of tot eene zoodanige ver-

oordeeld werden; maar zelfs onder dezulken daar-

van , die met een goed gezond verstand en een'

krachtigen geest waren toegerust , weet ik er bijkans

niet één , bij wien de uitwerking er van niet op

eene of andere ongeregelde denkwijze of sombere

mijmerij is uitgeloopen. Hoe veel gedrochtelijke denk'

beelden, uit vertwijfeling en wanhoop geboren en

in de stilte der eenzaamheid aangekweekt , hebben

niet onmerkbaar de aarde bezoedeld , de schepping

bezwalkt en het glansrijke licht des Hemels verduis-

terd !
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Voorbeelden van zelfmoord onder deze opgeslote-

nen bestaan er weinig, ja geene. Doch hoezeer men

die bijzonderheid dikwijls als een bewijsgrond ten

voordeele van het stelsel haalt, is echter die sluit-

rede ongegrond. Iedereen die zijn werk van het

onderzoek der ongésteldheden van de menschelijke

ziel gemaakt heeft , weet volmaakt wel dat zulk

eene verlaging en vernedering tot wanhoop, die het

gansche karakter verandert en al de veerkracht van

den geest wegneemt , toch voor den zelfmoord terug-

deinst. Dit is iets wat men algemeen heeft opge-

merkt.

Er bestaat bij mij geen twijfel aan of zij ver-

stompt de zintuigen en sloopt van lieverlede de lig-

chaamskrachten. Ik maakte de aanmerking tot de-

genen die mij naar ditzelfde gevangenhuis te Phi-

ladelphia vergezeld hadden , dat de misdadigers , die

aldaar lang gezeten hadden, doof waren. Zij, die

gewoon waren deze lieden dagelijks te zien , hoor-

den dat met verwondering en beschouwden mijn

denkbeeld als hersenschimmig en ongegrond. En

evenwel , de eerste gevangene dien zij aanspraken—

-

zij hadden hem zelven daartoe uitgekozen — be-

waarheidde mijne verzekering (waarvan hij niets

wist), en zeide op een' zoo ongemaakten toon, dat

het onmogelijk was aan deszelfs echtheid te twijfe-

len , dat hij niet wist hoe het kwam , maar dat hij

vreeselijk hardhoorend werd.

Dat die straf ook ongelijk werkt en den slecht-

steri het minste treft , valt niet te betwijfelen. Aan

hare meerdere kracht van verbetering, in vergelij-

king met een ander stelsel, volgens hetwelk den
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opgeslotenen veroorloofd wordt , zonder zamen te

spreken , in elkanders bijzijn te werken , hecht ik

geen het minste geloof. Al de voorbeelden van

verbetering , die mij bijgebragt werden , waren van

dien aard, dat zij even goed de gevolgen van het

stetsel van stilzwijgendheid hadden kunnen zijn. Ten

aanzien van zulke deugnieten als de Neger-huisbra-

ker en de Engelsche dief alhier waren, kan zelfs de

vurigste verdediger van dit stelsel bezwaarlijk de

geringste hoop koesteren.

Mij dunkt de tegenwerping dat nimmer iets goeds

of heilzaams uit zulk eene onnatuurlijke opsluiting

is voortgekomen, en dat zelfs een hond, of elk

ander scherpzinnig dier , onder de uitwerking er van

zoude verkwijnen , op zichzelve een' genoegzamen

bewijsgrond tegen dat stelsel zoude daarstellen. Doch

wanneer wij ons daarenboven herinneren , hoe ge-

streng en wreedaardig het is, en hoe een afgezon-

derd leven altijd aan gevaren van een' bijzonderen

en allerbetreurenswaardigsten aard onderhevig blijft

,

waarvan ook hier voorbeelden geweest zijn ; en

daarbij in het oog houdt , dat het niet te doen is

om eene keus tusschen dit en een ander kwalijk

bekookt stelsel, maar tusschen dit en een ander,

waarvan men de gunstige gevolgen heeft ondervon-

den , en hetwelk in allen deele voortreffelijk is
;

dan bestaat er gewis alle reden om een stelsel van

opsluiting af te schaffen , hetwelk zoo weinig be-

looft, maar integendeel buiten allen kijf eene reeks

van verkeerdheden oplevert.

Tot eene afleiding van deszelfs beschouwing wil

ik dit hoofdstuk eindigen met een merkwaardig ver-
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haal , hetwelk tot hetzelfde onderwerp betrekking

had , en mij bij gelegenheid van dit bezoek , door

eenige der belanghebbenden werd medegedeeld.

: Bij gelegenheid van eene der gewone bijeenkom-

sten van de bestuurders van dit gevangenhuis
,

kwam zich een ambachtsman uit Philadelphia in

hunne vergadering aanmelden , en verzocht drin-

gend in zulk eene cel zonder toegang geplaatst te

worden. Gevraagd zijnde welke beweegreden hem

tot zulk een zonderling verzoek nopen kon, gaf hij

ten antwoord , dat hij door eene onoverkomelijke

neiging tot den sterken drank beheerscht werd; dat

hij zich tot zijn groot nadeel en bederf aan dezelve

overgaf; dat hij haar niet kon wederstaan; dat hij

verlangde buiten het bereik der verzoeking gesteld

te worden, en dat hem geen beter middel dan dit

daartoe was in het hoofd geschoten. Men hield hem

voor, dat het gevangenhuis voor misdadigers dien-

de , die naar de wet veroordeeld waren , en dat

men daarvan tot zulke grillige bedoelingen geen

gebruik kon maken ; vermaande hem , zich van

alle bedwelmende dranken te onthouden, zoo als

hij, het slechts opregtelijk begeerende, ook zeker-

lijk zoude kunnen doen , en gaf hem nog eenige

raadgevingen mede voordat hij ten uiterste mis-

noegd over den uitslag van zijn aanzoek , heen-

ging.

Hij kwam nog eens, en nog eens, en nog eens

weder , en werd eindelijk zoo lastig , dat zij er

over begonnen te raadplegen , en zeiden: »Hij zal

zekerlijk iets doen om zich het regt te verschafFen

van alhier toegelaten te worden. Laten wij hem

13
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opsluiten. Hij zal er gaauw zijne bekomst van heb-

ben en dan zijn we hem kwijt." Zij lieten hem

diensvolgens een bewijs onderteekenen , hetwelk hen

vrijwaarde voor het geval dat hij zich ooit zoude

beklagen over eene willekeurige opsluiting , maar

dat zijne opsluiting integendeel op zijn verzoek was

geweest. Zij drongen er bij hem op aan, wel op te

merken dat de wachthebbende oppasser het bevel

ontvangen had van hem op elk uur van den dag

of van den avond , wanneer hij daartoe op zijne

deur mogt geklopt hebben, los te laten ; maar ga-

ven hem tevens te kennen , dat hij er eenmaal uit-

gegaan zijnde , niet weder op nieuw zou toegelaten

worden. Hij nam al die voorwaarden aan, bleef

bij zijn besluit , werd naar de gevangenis gebragt

en in eene der cellen opgesloten.

De man , die niet sterk genoeg was om een glas

sterken drank , hetwelk voor hem op de tafel

stond , onaangeroerd te laten , bragt in dat hok

,

in eene ontoegankelijke opsluiting , onder het af-

werken van zijn' dagelijkschen schoenmakers arbeid,

nagenoeg twee jaren door. Toen zijne gezondheid,

na verloop van dien tijd, er onder begon te lijden,

beval de geneesheer dat hij van tijd tot tijd in den

tuin zoude arbeiden , en alzoo hem dat grootelijks

aanstond , aanvaardde hij dat nieuwe tuiniers postje

met groote blijmoedigheid.

Eens op een' zomerdag was hij aldaar ijverig met

spitten bezig, toen het kleine deurtje van de bui-

tenpoort bij toeval openstond , zoodat hij er den

hem welbekenden zandigen weg en de zonnige wei-

den doorheen te zien kreeg. Die weg stond zoo vrij
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voor hem open als voor iedereen in de wereld.

Hij keek er eens heen, maar had ter naauwernood

al de glansrijke zonsverlichting gezien, of hij smeet

met de onwillekeurige aandrift van een* gevangene

zijne spade tien voeten ver van hem af, en toog uit

al zijne magt, zonder op- of om te zien
?
op den

loop.

13



HOOFDSTUK VIII.

WASHINGTON, — DE WETGEVING EN HET PRESIDENTS-

HUIS.

Vrij verlieten Philadelphia per stoomboot, te zes

ure, op een' regt kouden morgen, en keken naar

Washington uit.

Op deze reis troffen wij, even als bij volgende

gelegenheden, eenige Engelschen aan (zij zouden

misschien in het vaderland voor geringe pachthoe-

venaars of tolgaarders te land doorgegaan zijn), die

zich in Amerika gevestigd hadden, en thans voor

hunne belangen reisden. Die lieden zijn van alle

mogelijke reisgenooten de verdrietigste en onverdra-

gelijkste , die men op de openbare rijtuigen in de

Vereenigde Staten kan aantreffen. Behalve de aller-

lastigste hoedanigheden van de minste soort der Ame-

rikaansche reizigers , leggen deze onze landgenooten

eene laatdunkendheid aan den dag, welke bijkans

niet te dulden is. Zij overtreffen in de onbeschofte

gemeenzaamheid van' hunne toespraak en van hunne

vragen alles wat ik ooit ergens heb aangetroffen, en

ik werd, terwijl ik hen zag en hoorde, dikwijls zoo

vaderlandsgezind , dat ik er gaarne eene vrij aan-

zienlijke boete voor had willen kwijt zijn, indien ik
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aan eenig ander land in de wereld de eer van hen

tot zijne zonen te erkennen , had mogen gewonnen

geven.

Naardien Washington met alle regt het hoofd-

kwartier van de tahak-salivatie genoemd mag wor-

den, is thans de tijd gekomen, waarin ik zonder

omwegen erkennen moet , dat het algemeenc gebruik

van den tabak te kaauwen (pruimen) en ten gevolge

daarvan uit te spuwen, mij alles behalve behagelijk

begon voor te komen
,
ja zelfs onaangenaam en hin -

derlijk v?rd. Die vuile gewoonte is op al de open-

bare plaatsen van Amerika in gebruik. Bij de regts-

zittingen heeft de regter zijn kwispedoor , de griffier

het zijne, de getuige het zijne en de aangeklaagde

het zijne naast hem staan, terwijl de jury's en de

toehoorders, als mannen, die volgens den loop der

natuur almede onophoudelijk behooren te spuwen,

zich redden op zoodanige wijze als zij slechts kun-

nen. In de gasthuizen worden de studenten in de

geneeskunde, door middel van waarschuwingen te-

gen de wanden geplakt , verzocht hun tabaksvocht

in opzettelijk voor dat oogmerk bestemde bakjes te

ontlasten, en de trappen niet vuil te maken. In

alle openbare gebouwen worden de bezoekers op de-

zelfde wijze vermaand de essentie van hunne » prui-

men," zoo als ik ze door geleerden in dat vak van

lekkernij heb hooren noemen , in de nationale spuw-

bakjes en niet tegen de voetstukken der marmeren

pilaren uit te kwalsteren. Die lekkere kaauwtjes gaan

evenwel onafscheidelijk met al de verrigtingen van

het maatschappelijke leven gepaard. Een vreemde-

ling
, die denzelfden weg volgen zal. welken ik ge-



198 WASHINGTON.

nomen had, zal haar te Washington in al hare

kracht vinden. Laat hij niet gelooven (zoo als ik

zelf tot mijne schande moet erkennen eens gedaan

te hebben) , dat vroegere reizigers haar te zeer ver-

groot hebben voorgesteld. De zaak op zichzelve is

eene verregaande morsigheid, welke door geene an-

dere morsigheid kan geëvenaard worden.

Aan boord van cle stoomboot zaten twee jonge

menschen , met hunne kragen als naar gewoonte ne-

dergeslagen, en met dikke wandelstokken gewapend.

Zij namen zich een paar stoelen, plaatsten die na-

genoeg vier schreden van elkander af, midden op

het verdek , haalden hunne tabaksdoozen uit en gin-

gen tegenover elkander zitten kaauwen. Er was nog

geen kwartier uurs verloopen of die jongelingen van

zoo veel verwachting hadden rondom zich over den

zindelijken vloer een' overvloedigen gelen regen ver-

spreid, en op die wijze eene soort van toovercirkel

gemaakt
;
binnen welks omtrek niemand zich durfdewa-

gen , en dien zij niet ophielden , voordat hij nog droog

was , telkens van eene nieuwe stortregen te voorzien.

Wij hadden nog niet ontbeten, en ik wil wel be-

kenneu, dat het mij deed walgen, maar een' der

spuwers opmerkzaam beschouwende, zag ik duide-

lijk, dat hij nog jong in de kunst, en zelf min of

meer ongesteld was. Op die ontdekking begon een

glans van genoegen zich over mijn gelaat te ver-

spreiden, en toen ik nu zijn gelaat al meer en meer

verbleeken en de tabakspruim door zijne bedwon-

gene misselijkheid tegen zijn linkerwang aan zag tril-

len , terwijl hij in navolging van zijn' ouderen vriend

al bleef spuwen en kaauwen, en nog eens spuwen,
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had ik werk, hem niet om den hals te vallen, en

hem te bidden, dat hij het zóó nog een paar uren

zou volhouden.

Wij verzamelden ons allen zamen in de kajuit,

om een goed ontbijt te nuttigen, en er heerschte

bij die gelegenheid niet meer overhaasting dan aan

zulk een maal in Engeland, en veel meer beleefd-

heid dan aan de meeste der maaltijden, door onze

postwagen-passagiers genuttigd. Ongeveer te negen

nre kwamen wij aan de station van den spoorweg-

trein, en gingen daar verder mede. Te twaalf ure

gingen wij er weder uit, om eene breede rivier in

eene andere stoomboot over te varen: landden aan

op het punt , alwaar de spoorweg aan de overzijde

verder ging, en namen plaats in een' anderen wag-

gon , waarin wij binnen het tijdsbestek van ten naas-

tenbij een uur, telkens over eene houten brug van

eene mijl in de lengte, twee kreeken overstaken,

waarvan de eene de Grove en de andere de Fijne

Buskruidkreek heette. Die beide kreeken waren vol

zwarte eenden, die voortreffelijk smaken, en alhier

in dezen tijd van het jaar in menigte gevonden

worden.

Die bruggen zijn van hout, zonder leuningen en

juist breed genoeg voor de spoortreinen, die door

het allergeringste toeval onvermijdelijk in de rivier

zouden storten. Het zijn bewonderenswaardige kunst-

stukken, maar het meest evenwel als men ze eerst

achter den rug heeft.

Om onzen maaltijd te gebruiken, bleven wij te

Baltimore , en alzoo wij ons thans in Maryland be-

vonden , werden wij voor het eerst door slaven bc-
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diend. De gewaarwording van eenige dienst te ver-

langen van menschelijke wezens , die gekocht en ver-

kocht zijn , en die in dit oogenblik als het ware in

vollen opstand waren tegen hun' stand, is ver van

begeerlijk te zijn. In eene stad gelijk deze bestaat

die inrigting misschien in haren minst afschuwelijken

vorm, doch het is en blijft toch slavernij, en hoe-

zeer ik er voor mij zelven zoo onschuldig aan was

als een pasgeboren kind
,
joeg mij het zien er van

alleen nogtans een' blos van schaamte en zelfverwijt

op de wangen.

Na den maaltijd gingen wij weder naar den spoor-

weg en namen op den waggon naar Washington

plaats. Alzoo het nog vroeg was, kwamen al die

mannen en jongens, die niets bijzonders te doen

hebben dan naar de vreemdelingen te kijken, vol-

gens hunne gewoonte, den waggon omringen, waar-

in ik zat; haalden er al de portieren van open, sta-

ken er hunne hoofden en schouders doorheen, leun-

den zoo gemakkelijk als zij maar konden op hunne

ellebogen, en deelden elkander hunne aanmerkin-

gen over mijn persoonlijk voorkomen zoo ongedwon-

gen mede, alsof ik eene opgestopte pop ware ge-

weest. Ik heb nog nimmer voorheen het signalement

zoo naauwkeurig hooren opmaken van mijn' neus en

mijne ooren , den verschillenden indruk opgeven door

mijn' mond en mijne kin te weeg gebragt , en hoe er

mijn profil uitzag, als bij deze gelegenheid. Som-

mige van die heeren waren tevreden met slechts hun

zintuig van het gevoel te oefenen , en de knapen (die

in Amerika zeer vroeg rijp zijn) waren daar zelden

mede tevreden , maar kwamen telkens terug om toch
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het fijne van dat alles op te nemen. Menig ontlui-

kende president is met den hoed op zijn hoofd en

met zijne handen in zijne vestzakken, mijne logeer-

kamer in komen loopen , om mij een paar uren lang

aan te gapen, terwijl hij zich van tijd tot tijd voor

tijdkorting eens bij zijn' neus trok, of een' teug uit

de -waterkruik nam; ook wel nu en dan naar het

venster liep, en de andere straatjongens, met den

uitroep: »Hier is hij!" »Kom hier!" » Breng al uwe

makkers mede !" en andere gastvrije uitnoodigingen

van dien aard, naar boven riep.

Des avonds bijna te half zeven kwamen wij te

Washington , en hadden onder weg een fraai uit-

zigt op het Kapitool , een prachtig gebouw van de Ko-

rinthische orde, hetwelk op een' hoogen heuvel staat.

Aan het logement gekomen zijnde, kreeg ik in dien

avond niet meer van de plaats te zien , want ik was

vermoeid en regt blijde, dat ik naar bed kon gaan.

Des anderen daags na het ontbijt doorwandelde ik

de straten een paar uren lang , en sloeg , toen ik te

huis kwam, de voor- en achtervensters open, om

goed uit te kunnen zien. En hier is nu Washing-

ton, zoo als het mij nog versch voor den geest en

voor de oogen gebleven is.

Neem het slechtste gedeelte van den City-Road

en Pentonville met al derzelver ongerijmden aanleg,

maar vooral de kleine woonhuizen en winkeltjes

,

aldaar (maar niet te Washington) door uitdragers,

ordinarishouders en pouliers bewoond. Brand dat

alles af, herbouw het in hout en pleister: maak den

aanleg iets ruimer; vergroot het met een gedeelte

van St. Johris Wood: beschilder de luiken van al
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de huizen met groen , en behang er de vensters met

witte en roode gordijnen ; spit er al de wegen om

;

zaai gras overal waar het eigenlijk niet behoort \ rigt

drie fraaije gebouwen op , zoo ver buiten ieders weg

als het maar zijn kan: noem het eene het Postkan-

toor , het andere het Octrooi-huis en het derde de

Thesaurie ; maak dat het er in den voormiddag bran-

dend heet en in den namiddag ijskoud is, tusschen

beide met een' wervelwind van stof en zand : laat de

zijpaden voor de voetgangers overal waar men ze

bestraat verwachten zou, onbestraat liggen; en daar

hebt ge Washington,

Het logement , waarin -wij onzen intrek hebben

genomen , bestaat uit eene lange rij huizen , van

voren op de straat uitziende en achter op eene ge-

meenschappelijke plaats uitkomende , alwaar een groo-

te triangel hangt. Zoodra men een' der bedienden

noodig heeft, slaat iemand van een tot zevenmaal

op dien triangel , volgens het nommer van het huis

,

alwaar zijne tegenwoordigheid vereischt wordt. AI-

zoo men nu altijd hier of daar iemand noodig heeft

en geen van de knechts gewoonlijk verkiest te ko-

men , hoort men dat speeltuig den gansenen dag

door. Op diezelfde plaats hangen kleederen te droo-

gen: slavinnen, met katoene doeken om hare hoof-

den gewonden , loopen heen en weder voor de huis-

selijke verrigtingen : zwarten loopen ook al door

elkander met tafelborden onder hunne armen: twee

groote honden spelen op een' stapel losse steenen,

die midden op het kleine pleintje ligt ; een varken

ligt er zich op zijn' rug en met zijn' buik omhoog

in den zonneschijn te koesteren, en zegt of denkt



WA6HI3SGT0ÏÏ. 203

al grommende : » Hoe lekker !" maar noch de knechts

,

noch de meiden , noch de honden , noch het var-

ken , noch eenig ander levend schepsel , slaat in het

allerminste acht op de muzijk van den triangel, die

al dien tijd niet ophoudt te rinkelen en tinkelen.

Ik loop naar het groote voorvenster en zie dwars

over den weg heen op eene lange rij huizen, allen

van ééne verdieping , en uilloopende op eene treu-

rige en verwoeste plek gronds met eenig nat gras,

welke er uitziet alsof het een stuk verdronken land

was. Op die opene ruimte staat, alsof het uit cTe

maan was komen nedervallen, een wonderlijk een-

oogig houten gebouw , hetwelk naar eene kerk ge-

lijkt , met een' vlaggestok uit een' kloktoren gesto-

ken , die iets breeder is dan eene theekist. Onder

dat eenige venster staan eenige rijtuigjes , waarvan

de voerlieden , die slaven zijn , zich op de stoep

van ons logement in den zonneschijn staan te bla-

keren en zamen een praatje houden. De drie hui-

zen , die ons het meest van allen in den weg staan

,

zijn drie kleine winkelhuizen. Op het eene, alwaar

nooit iets uitgestald staat en waarvan de deur altijd

gesloten blijft, ziet men met groote letters geschil-

derd: »de stads gaarkeuken." Op een ander, het-

welk er uitziet alsof het het achterstuk van een ander

gebouw was , maar hetgeen toch op zichzelve een

afzonderlijk huis is, kan men oesters op allerlei

wijze toebereid krijgen. Buiten het derde, hetwelk

een zeer kleine kleerenmakerswinkel is, hangen eenige

gemaakte broeken , ten teeken dat men zich daar de

maat van een' panlalon kan laten nemen. En daar

hebt ge onze straat te Washington.
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Die stad wordt somtijds de » Stad der Grootsche

Verschieten" genoemd, maar men zou haar eigen-

aardiger de Stad der Grootsche Ontwerpen kunnen

heeten ; want men behoeft slechts van boven van

het Kapitool af op dezelve neder te zien om de

groote ontwerpen van haren aanlegger , een' eerzuch-

tigen Franschman, te begrijpen. Ruime oprijlanen,

die bij niets beginnen en nergens op uitloopen

;

straten van eene mijl in de lengte
7

waaraan niets

ontbreekt dan huizen en bewoners ; openbare ge-

bouwen , half voltooid
9

zijn er de kenschetsende

trekken van. Men zoude zich kunnen verbeelden

dat de meeste der huizen te gelijk met hunne be-

woners naar buiten zijn gegaan. Voor 'de bewon-

deraars van steden is het een feest der Barmeciden

;

een ruim veld voor de verbeelding om in te wei-

den j eene graftombe voor een in den steek geble-

ven plan , waarop men zelfs geen leesbaar opschrift

vindt om er den vorigen luister van in het geheu-

gen te herroepen.

Zoo als de stad is , heeft zij echter veel kans van

te blijven. Oorspronkelijk was zij tot den zetel des

bestuurs bestemd, ten einde daardoor de jaioerschheid

der verschillende Staten te weren en hunne belan-

gen overeen te brengen. Waarschijnlijk ook omdat

zij van den invloed van het Janhagel verwijderd is,

hetgeen zelfs in Amerika een punt is hetwelk niet

veronachtzaamd moet worden. Van zichzelf heeft

het geen koophandel. De bevolking bestaat er uit

den President en zijn gevolg ; de leden van het

Wetgevend Ligchaam, die er gedurende de zittin-

gen hun verblijf houden; de klerken en beambten
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der verschillende büreau's j de logement- en ordi-

naris-tafelhouders , en de winkeliers , die derzelver

tafels voorzien. De lucht is er ongezond. Ik durf

gerust zeggen dat weinig lieden te Washington zou-

den willen wonen , indien zij er beroepshalve niet

toe verpligt waren; en de loop van den stroom der

landverhuizing en handelsspeculatie zal waarschijn-

lijk nooit naar zulk een stilstaand en slijkerig water

verlegd worden.

Wat het meest op het Kapitool in aanmerking

verdient te komen , zijn natuurlijk de twee zalen

voor de kamers der Volksvertegenwoordigers. Doch

behalve dat is er in het midden van het gebouw

eene fraaije Rotonde van zes en negentig voeten in

doorsnede en zes en negentig voeten hoogte
?

waarvan de cirkelvormige wanden in vakken ver-

deeld zijn, die met geschiedkundige schilderstukken

prijken. Vier derzelve hebben zoo veel vermaarde

voorvallen uit den omwentelingsoorlog tot onderwer-

pen. Zij zijn geschilderd door den Kolonel Truji-

bull, die zelf een van Washington's stafofficieren

was j op het tijdstip toen zij gebeurden : eene bij-

zonderheid , welke aan die schilderijen zekerlijk eene

dubbele waarde bijzet. Het groote standbeeld van

Washington , van den Heer Greenough , is onlangs

mede in diezelfde zaal geplaatst. Het heeft groote

verdienste, maar het kwam mij voor dat de Gene-

raal te barsch is voorgesteld. Ook had ik het gaarne

in een beter licht geplaatst gezien.

Er is eene ruime en gemakkelijke Boekenkamer

op het Kapitool , van welker balkon af men het uit-

zigt heeft , waarvan ik zoo even gesproken heb , en
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tevens een fraai panorama van het omliggende land.

In eene der pronkkamers van het gebouw heeft men

een standbeeld van de Geregtigheid, omtrent het-

welk het Wegwijzersboek zegt : » de kunstenaar was

eerst van voornemen het beeld naakter voor te stel-

len , maar kreeg een wenk , dat de openbare mee-

ning zich daartegen zoude verzetten, en toen sloeg

hij , uit bevreesdheid , een weinig te ver tot het an-

dere uiterste over." Die arme geregtigheid ! men

heeft haar in Amerika wel in een gansch ander

pak gestoken dan dat, waarin zij op het Kapitool

staat te kwijnen. Wij willen hopen dat zij eene

andere modemaakster in het werk zal hebben ge-

steld , sedert dat hare laatste kleederen gemaakt wer-

den, en de openbare meening des lands de patro-

nen niet zal gesneden hebben van die, waarmede

zij thans hare beminnelijke gestalte omhangen heeft.

De zaal der Vertegenwoordigers is een fraai en

ruim vertrek , half rond van gedaante en op smaak-

volle pilaren rustende. Een gedeelte der galerijen

is voor de dames bestemd, die aldaar in loges zit-

ten , en in- en uitloopen , naar dat zij het goedvin-

den; even als in den Schouwburg of bij een Con-

cert. Het spreekgestoelte is van een' troonhemel

gedekt, en staat zeer hoog boven den vloer. Elk

der Leden heeft een' gemakkelijken stoel en een'

schrijflessenaar voor zich. Buitenlanders merken dat

als eene ongelukkige schikking aan, welke langdu-

rige zittingen en zeer prozaïsche adviesen doet te

gemoet zien. Het is voor het oog eene smaakvolle

zaal, maar allerongunstigst voor het gehoor. De

Raadkamer, die kleiner is, heeft dat gebrek niet
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en is bij uitstek doelmatig gebouwd. Ik zal niet

behoeven te zeggen dat de zittingen bij den dag

plaats grijpen , en dat de parlementaire vormen naar

die van ons vaderland zijn ingerigt.

Op mijne reis door de andere plaatsen heen
?

vroeg men mij somtijds of de hoofden der Wetge-

vers te Washington niet een' diepen indruk op mij

gemaakt hadden. Hiermede nu werden niet hunne

hoofd- of voornaamste leiders gemeend
?
maar let-

terlijk hunne ligchamelijke hoofden, waaruit hun

haar groeide en door hetwelk de kenmerken van

het verstand van eiken Wetgever werd aange-

duid. Ik deed dan gewoonlijk mijn' vrager van ver-

baasdheid verstommen door hem ten antwoord te

geven : » Neen , ik weet niet dat ik dat ooit onder-

vonden heb." Dewijl ik tot eiken prijs die beken-

tenis thans moet herhalen , wil ik haar met zoo

weinig woorden als het geschieden kan , van de ver-

klaring mijner gewaarwordingen in dit opzigt doen

vergezeld gaan.

In de eerste plaats dan moet ik beginnen met te

erkennen dat ik (misschien wel door eene verhin-

derde ontwikkeling van mijn eerbiedsorgaan)
7

mij

niet kan herinneren op het gezigt van eene eenige

Wetgevende Vergadering in üaauwte gevallen of

tot tranen toe bewogen geworden te zijn. Mijn lid-

maatschap in het Huis der Gemeente heb ik als een

man gedragen, en in de Kamer der Lords heb ik

mij aan geene andere zwakheid dan aan die van

slaperig te worden , schuldig gemaakt. Ik heb ste-

delijke en landelijke verkiezingen bijgewoond
3
maar

mij nooit (welke partij het ook winnen mogt) , zoo
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ver laten vervoeren dat ik mijn hoed bedierf door

dien in triomf naar de lucht te smijten , of mijne

stem heesch schreeuwde door het juichen ter eere

van onze roemrijke Constitutie , van de onschend-

bare zuivere bedoelingen onzer onafhankelijke Kie-

zers of de onomkoopbaarheid onzer onafhankelijke

Leden. Al die beproevingen van mijn' mannenmoed

wederstaan hebbende , is het wel mogelijk dat ik in

zaken van dien aard een ongevoelig en koelzinnig
,

ja een koud gestel kan hebben ; en om die reden

moet men de vrijwillige belijdenis van mijn gevoel,

ten aanzien der gevleeschde steunpilaren van het

Kapitool te Washington , met de verschuldigde in-

schikkelijkheid aanhooren.

Kon ik in die openbare vergadering eene bijeen-

komst van mannen zien , die zich in den heiligen

naam der vrijheid verbonden om in al hunne be-

raadslagingen de eeuwige grondstellingen , waaraan

men dien naam geeft , te gelijk met hun eigen ka-

rakter en het karakter hunner medeburgers , voor

de bewonderende blikken van de gansche wereld te

handhaven ?

Het was slechts eene week geleden sedert dat een

hoogbejaard grijsaard
?

een man , die zijn geboorte-

land tot eene eeuwigdurende eer zal verstrekken—
die , even als zijne voorvaders , zijn land met roem

gediend had , en die veel jaren nadat de wormen,

die uit zijne verrotting voortkomen , tot een hand-

vol stof zullen vergaan zijn , met roem en eer

zal herdacht worden \ dagen lang voor de vierschaar

van diezelfde vergadering te regt stond, voor de

stoutmoedigheid, waarmede hij het schandaal durfde
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gispen van die inrigting , die ' mannen , vrouwen

en ongeboren kinderen als handelsartikelen te koop

veilt. Ja, heb ik niet zijn portret in diezelfde stad

in vergulde lijsten met glas er voor, ter bewonde-

ring van het algemeen opgehangen en met hoog-

moed aan de vreemdelingen getoond , met het ge-

laat naar den wand zien omkeeren , afnemen en ver-

branden , ten gevolge eener eenparige uitspraak

van de Dertien Vereenigde Staten van ylmerika
,

die tot hunne plegtige grondstellingen hebben aan-

genomen , dat alle menschen gelijk geboren , en

door den Schepper met de onvervreemdbare regten

van het leven; van de vrijheid en de najaging des

geluks begiftigd zijn?

Het was geene maand geleden sedert dat diezelfde

Yergadering een' man uit haren eigen boezem onder

vloekwoorden, waarvoor een beschonken bedelaar

zich zoude geschaamd hebben, een' ander hoorde

bedreigen hem den hals af te snijden ; en echter

daar zat hij onder hen, zonder dat de verontwaar-

diging zijner medeleden hem uit hun midden ver-

wierp, maar als een toonbeeld van deugd en ver-

dienste !

Er behoefde slechts e'e'ne week verder te verloo-

pen , toen een ander lid van dezelfde Vergadering

,

omdat hij zijn pligt betracht had uit naam derge-

nen, die hem gezonden hadden; omdat hij in eene

Republiek de vrijheid van zijn gevoelen te zeggen

en zijn verlangen kenbaar te maken , verdedigd had,

door de overigen tot verantwoording geroepen, schul-

dig verklaard en strengelijk gegispt werd. Zijne mis-

daad was zekerlijk zwaar, want reeds jaren vroeger

14
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was hij opgestaan , en had gezegd : » Een troep man-

nen en vrouwen, voor wier echtheid van ras men

zich even als voor die van het vee borg stelt, en

met ijzeren boeijeri aan elkander zamengekluisterd

,

wordt ter verkoop in slavernij openlijk door uwe

straten en onder de vensters van uwen Tempel der

Gelijkheid voorbijgevoerd. Komt hier en ziet!" Doch

er is onderscheid tusschen jagen en jagen naar

geluk , en die jagers gaan op verschillende wijze

gewapend. Het is het onvervreembare regt van. som-

mige van hen , dat zij op hunne bijzondere manier

van karren en zweepen, stokken en ijzeren hals

kragen voorzien, hun geluk gaan najagen, en hun

schreeuwend Hoezee! (altijd ter eere der Vrijheid)

met de muzijk van rammelende kluisters en met het

geklets van zweepslagen doen accompagneren.

Waar zaten de instellers van ruwe dreigementen
,

scheldwoorden en vuistslagen , zoo als de kolenhalers

elkander toededen , terwijl zij hunne opvoeding ver-

gaten? Aan weerskanten van de zaal. — Elke zitting

levert voorvallen van dien aard op, en zij, die er

eene rol bij spelen, zitten er allen bijeen.

Kon ik in die openbare Vergadering eene bijeen-

komst erkennen van mannen, die er hun werk van

maakten om in eene nieuwe wereld eenige der ver-

keerdheden en ondeugden van de oude te verbete-

ren ; de toegangen tot de openbare bedieningen te

reinigen , de baan , welke tot eerambten en tot ge-

zag leidt , te zuiveren ; wetten daar te stellen , die

ten algemeenen nutte strekken, en geene partijschap

te kennen dan die, welke het heil des vaderlands

beoogt ?
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Ik heb er de raderen in gezien, die de laaghar-

tigste werktuigkunde ooit in beweging bragt , om de

beste staatkundige inzigten te bederven: de verach-

telijkste kunstgrepen bij de verkiezingen; onderhand-

sche omkoopingen van openbare ambtenaars: bloo-

hartige aanvallen op tegenstanders, door achter het

schild van vuilaardige nieuwsbladen te schuilen en

gehuurde schrijfpennen tot dolken te gebruiken
;

schandelijke pluimstrijkerijen ten aanzien van schelm-

sche huurlingen , wier eenigste aanspraak op de

achting hunner medeburgers daarin bestaat, dat zij

van den eenen dag en van de eene week tot de an-

dere het zaad strooijen , waarvan het bederf van den

volksgeest wordt ingeoogst ; dat alles, en in één woord,

partijzucht in al hare schaamteloosheid , was hetgeen

ik in al de hoeken van die prachtige zaal gluren zag.

Vond ik dan onder hen geen doorzigt, noch be-

schaafdheid? Miste ik er geheel en al de echte, op-

regte vaderlandsminnende Amerikaansche harten? Hier

en daar vloeide nog een droppel van dat levensbloed,

maar dezelve kleurde niet dan schaars de bedorven

vochten dier ellendige gelukzoekers , die om geld en

voordeel derwaarts heenstroomen. Het is deze lie-

den en hunne laaghartige handlangers eigen het staat-

kundig worstelperk met zoo veel onbeschoftheid en

met zoo veel zelfverguizing in te treden, dat alle

waardige mannen zich er van verwijderd zullen hou-

den , zoo dat zij onderling en zonder eenig bedwang

hunne oogmerken kunnen bereiken. Op die manier

wordt de kamp volgehouden, en zij, die in andere

landen, uithoofde van hun verstand en hun' rang,

de meeste aanspraak hebben zouden op het zamen-

14 *
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stellen der wetten, ontwijken hier, zoo veel als in

hun vermogen is, die vernederende onderscheiding,

Dat er onder de volksvertegenwoordigers der beide

kamers en onder de verschillende partijen mannen

van groote bekwaamheid en van het achtingswaar-

digste karakter zijn , behoeft geene verzekering. De

voornaamste van die staatsmannen , in Europa be-

kend, zijn reeds elders besehreven, en ik zie geene

reden, om den regel, dien ik mij voorgesteld heb,

van alle persoonlijke aanwijzing te vermijden, uit

het oog te verliezen. Het zal genoeg zijn hierbij te

voegen, dat ik van harten gaarne de gunstige be-

rigten, die over hen geschreven zijn, wil bevestigen

en onderteekenen , en dat eene persoonlijke kennis-

making en een ongedwongen onderhoud niet an-

ders ten gevolge hebben gehad , dan dat mijne be-

wondering en mijne hoogachting voor hen grootelijks

toenamen. Zij zijn voortreffelijke mannen, die men

geen rad voor de oogen zal draaijen ; vaardig in het

handelen, leeuwen in hun' moed, ware Ce.ichto>"s

in bekwaamheden, echte Indianen in het vuur van

hun oog en in hunne gebaren, Amerikanen in het

gevoel van hunne harten; die in hun land even zoo

goed den roem en de verlichting van hun volk weten

te handhaven, als de Staatsdienaar, die thans aan

het Britsche hof hun bestuur vertegenwoordigt, al-

daar deszelfs eer weet op te houden.

Zoo lang ik mij te Washington ophield , heb ik

de beide Kamers dagelijks bezocht. Bij mijn eerste

bezoek van de Kamer der Vertegenwoordigers, kant-

te zij zich sterk aan tegen eene beslissing van den

Voorzitter, maar de Voorzitter won het. Toen ik er
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voor den tweeden keer heenging, werd de spreker

door een gelach in zijne rede gestoord, waarop hij

dien lach even als een kind, dat met een ander

kibbelt, nabootste, en er bijvoegde, »dat hij thans

de edele Heeren van de tegenovergestelde zijde hun-

nen mond nog veel erger naar den anderen kant

zoude doen trekken." Zulke stoornissen vallen ech-

ter niet dan zelden voor, en de spreker wordt meest-

al in stilte aangehoord. Er hebben meer krakeelen

plaats dan onder ons, en vrij wat meer bedreigin-

gen dan waaraan zich welopgevoede lieden in eenige

burgerlijke maatschappij , waarvan w ij weten
,
gewoon

zijn toe te geven. De redekundige figuur, welke

het meest bij hen in gebruik en ook het meeste ge-

wild schijnt te zijn, is de gedurige herhaling van

hetzelfde denkbeeld met andere woorden omkleed;

en de vraag van de belangstellenden, die er niet

bij waren, is niet: » Wat zeide hij ?" maar » Hoe lang

heeft hij gesproken?'* Doch die beide vragen zijn

niet dan eene uitbreiding van een grondbeginsel,

hetwelk elders ook is aangenomen. —
De Senaat maakt eene achtingswaardige Vergade-

ring uit, en zijne werkzaamheden worden met veel

orde en deftigheid volbragt. De vergaderzalen van

de beide Huizen zijn naar behooren met tapijten be-

legd, maar de toestand, waarin deze gebragt zijn

door het veronachtzamen van het kwispedoor , waar-

van elk der edel-achtbare leden voorzien wordt, en

de menigvuldige verstellingen van de karpetten , die

overal nat en bespuwd zijn, laat zich niet beschrij-

ven. Ik wil alleen aanmerken , dat ik alle vreem-

delingen aanraad niet naar den vloer te zien , en
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wanneer zij iets mogten laten vallen, al ware het

ook hunne beurs, het tot geen' prijs zonder hand-

schoen op te rapen.

Het is al mede iets opvallend, om er het min-

ste van te zeggen, zoo veel edel-achtbare leden met

otjes-aangezigten te zien; en niet minder opmerke-

lijk is het te bespeuren, dat die familietrek voort-

komt van den tabak, dien zij gestadig in de holte

van den wang nemen. Het is daarenboven vreemd

genoeg te zien hoe zulk een edel-achtbare , achter-

over in zijn stoel rustende , met zijne straathanden

tegen den lessenaar voor hem geleund , met zijn pen-

nemes een stukje naar zijn' zin van eene schrijfpen

zit af te snijden, en zoodra het gereed is, een vo-

rig stukje, even als uit eene klakkebus, uit zijn'

mond spuwt, om er het andere voor in de plaats

te steken.

Het verwonderde mij evenzeer te bespeuren, dat

zelfs oude pruimers van ondervinding niet altijd goe-

de mikkers zijn, en dit heeft mij doen twijfelen aan

die groote behendigheid met de buks, waarvan wij

in Engeland zoo veel gehoord hebben. Verschei-

den heeren, die mij een bezoek kwamen brengen,

schoten onder den loop van ons gesprek naar het

spuwbakje meer dan vijf schreden mis, en een van

hen (doch de man zal zekerlijk bijziende geweest

zijn) zag het chassinet op den afstand van drie schre-

den ver, bij ongeluk voor het open venster aan.

Bij eene andere gelegenheid, toen ik uit eten was,

en vóór den maaltijd met twee lady's en eenige hee-

ren rondom het vuur zat , miste een ander van het

gezelschap zes keeren achtereen de stookplaats, Ik.
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ben er noglaiis wel aan toe te gelooven , dat dit ver-

oorzaakt werd , omdat hij niet op dat voorwerp mik-

te, alzoo er een witte marmeren bak onder den

haard was, die hem misschien beter tot zijn oog-

merk voegde.

Het Oktrooi-huis te Washington levert een bui-

tengewoon voorbeeld op van het vernuft en den on-

dernemingsgeest der Amerikanen j want het oneindig

aantal van modellen, dat men er in aantreft, zijn

slechts de uitvindingen van de laatste vijfjaren, al-

zoo de gansche vroegere verzameling door brand

verwoest is. Het smaakvolle gebouw, waarin men

die bijeen vindt , is eerder ontworpen dan volbouwd

,

want van de vier kanten is er slechts ée'n voltooid

,

hoezeer het werk gestaakt is. Het Postkantoor is een

groot en fraai gebouw. In een der vertrekken zijn

onder eene verzameling van velerlei zeldzame en op-

merkenswaardige stukken de verschillende geschen-

ken te vinden, waarmede van tijd tot tijd de Ame-

rikaansche ambassadeurs begiftigd zijn geworden door

de Vorsten , aan wier buitenlandsche hoven zij de

geakkrediteerde zaakwaarnemers van de Republiek

waren, en welke zij volgens de Lands wetten niet

mogen behouden. Ik moet erkennen, dat ik die

tentoonstelling met een smartelijk gevoel beschouw-

de, als in het geheel niet vleijende voor de eer en

het aanzien van de Natie. Waarlijk het bewijst wei-

nig voor het zedelijk gevoel van een bestuur, wan-

neer het zich verbeeldt, dat een man van aanzien

en van rang zich in de vervulling van zijnen pligt

door het geschenk van eene snuifdoos, eene kost-

bare sabel of een' Oosterschen shawl zoude laten om
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koopen; en eene Natie, welke op hare aangestelde

dienaren vertrouwen stelt , zal waarschijnlijk beter

gediend worden dan zulk eene, welke hen tot de

voorwerpen van eene zoo laaghartige en beuzelach-

tige verdenking maakt.

Men vindt te Georges Town, eene der voorste-

den , eene Jezuiten-school. Het is allerbevalligst ge-

legen en wordt, zoo ver ik bespeuren kon, zeer

goed bestuurd. Ik geloof, dat vele lieden , die niet

tot de Roomsche Kerk behooren , zich van die in-

rigting tot de opvoeding van hunne kinderen bedie-

nen. De hoogten in die nabuurschap boven den

Potomac-rivier zijn allerschilderachtigst , en geheel

en al bevrijd, geloof ik, van hetgeen Washington

tot zulk eene ongezonde plaats maakt. De lucht was

op die hoogte zelfs koel en frisch, terwijl het in de

stad brandend heet was.

Het Presidentshuis gelijkt van binnen en van bui-

ten meer naar een clubhuis in Engeland dan naar

eenig gebouw , waarmede ik het kan vergelijken. De

grond er om heen is tot wandeldreven aangelegd,

die aangenaam en bevallig voor het oog zijn, maar

het onaangename hebben van er uit te zien, alsof

zij van gisteren waren, hetgeen op zulk eene soort

van fraaiheden alles behalve gunstig werkt.

Mijn eerste bezoek aan dat huis was in den och-

tend na mijne aankomst , toen ik aldaar werd heen-

geleid door een' ambtenaar, die de goedheid had

van mij aan den President voor te stellen.

Wij kwamen eene groote zaal in , en twee- of drie-

maal gescheld hebbende, waarop niemand verscheen,

stapten wij zonder verdere pligtplegingen de bene-
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ilenkamers door, zoo als wij een aantal andere heeren

(meest allen met gedekte knikkers en hunne vijf gebo-

den in de vestzakken gestoken) ingelijks zeer op hun

gemak zagen doen. Sommige van hen hadden dames

bij zich , aan welke zij het gebouw lieten zien; andere

lagen in de stoelen of op de sofa's te luijeren, nog

andere deden van lusteloosheid niet anders dan ga-

pen. Het grootste gedeelte van die allen kwamen

er eigenlijk om hun aanzien ten toon te spreiden
,

want zij hadden er, zoo veel men weet, niets te

doen. Eenige beschouwden met groote opmerkzaam-

heid de meubelen, alsof zij zich wilden verzekeren,

dat de President; die ver was bemind te zijn, zich

niet met de draagbare goederen te zoek gemaakt

,

of hetgeen nagelvast was, om zijne beurs te spek-

ken, verkocht had.

Nadat wij die lanterfanters eens bekeken hadden,

die zich in een vrolijk kamertje ophielden, hetwelk

op een terras uitkwam, vanwaar men een fraai

uitzigt over de rivier en de omliggende landstreek

had , en vandaar af en aan liepen naar een grooter

staatsievertrek , de Oostkamer geheeten, gingen wij

den trap op naar eene andere kamer, alwaar diege-

nen bijeenkwamen, die op een afzonderlijk gehoor

wachtten. Op het zien van mijn' geleider gaf een

zindelijk gekleede Neger, met een paar gele muilen

aan zijne voeten , waarop hij zachtkens rondsloop

en de ongeduldigste het een of ander in het oor

fluisterde , een teeken , dat hij hem herkende en ging

heen om hem aan te dienen.

Vooraf hadden wij in eene andere kamer geke-

ken, welke in de rondte van eene lange houten ta-
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fel of lessenaar voorzien was, waarop geheele lias-

sen met nieuwspapieren lagen, met welke andere

heeren hunnen tijd besteedde. Zulk een tijdverdrijf

werd in de kamer , waarin wij thans waren, niet ge-

vonden , maar deze was zoo onaangenaam en som-

ber, als eene eenige der entreekamers van onze

openbare inrigtingen , of als de eetkamer van een'

geneesheer
,

gedurende de oogenblikken van zijne

huiselijke praktijk.

In de kamer bevonden zich nagenoeg vijftien a

twintig personen. Er was een lang, forsch, gespierd

oud man uit het Westen bij , zwart verbrand van

de zon. Een hoed , waarvan de kleur tusschen bruin

en wit in was, lag op zijne knieën, tusschen welke

hij een grooten parasol vasthield. Hij zat regt

overeind op zijn' stoel , met de oogen bestendig naar

het vloertapijt geslagen , en de hoeken van zijn' mond

sterk knijpende, alsof hij van zins was den Presi-

dent eens regt vast te zetten met hetgeen hij hem
te zeggen had, en hem geen haar toe te geven. Een

andere pachthoevenaar van Kentucky , een vent van

zes voeten en zes duimen lengte
?

stond met zijn*

hoed op en met zijne handen onder de panden van

zijn' rok tegen den wand te leunen en met zijne

hielen tegen den grond te slaan , alsof hij het hoofd

van den Tijd onder zijne voeten hield en hem letter-

lijk doodde. Een derde was een man met een eirond

gezigt, die er zeer galachtig uitzag, met zwart kort

afgesneden haar, met den baard en knevels puntig

afgeschoren. Deze zat aan den knop van een' dik-

ken stok te zuigen , dien hij van tijd tot tijd uit zijn'

mond haalde, om te zien hoe hij er nu wel uitzag.
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Een vierde deed niet dan fluiten. Een vijfde niet

dan spuwen. Al die heeren waren vooral met het

laatste zoo ijverig en volhardend bezig, en be-

schonken het vloertapijt met zulke milddadige fooi-

tjes, dat ik het voor zeker houde, dat de kamer-

meiden van den voorzitter of een hoog loon zullen

trekken , of , om mij hoofscher uit te drukken , vrij

wat «vergoeding" zullen ontvangen: want zoo luidt

in Amerika bij alle openbare ambtenaren de bena-

ming voor het woord »huurloon."

Wij hadden slechts eenige minuten in die kamer

gewacht, voordat de zwarte knecht wederkwam en

ons in eene andere kleinere kamer bragt, . alwaar

de President zelf aan eene tafel vol papieren zat.

Hij zag er een weinig vermoeid en verlegen uit , en

waarlijk voor het laatste had hij wel eenige reden,

alzoo hij het met iedereen te kwaad had , — maar

de uitdrukking van zijn gelaat was minzaam en goed-

aardig, en zijne manieren waren ongedwongen en

bevallig. Het kwam mij voor , dat hij in zijn gan-

sene voorkomen zeer voor zijne hooge standplaats

berekend was.

Alzoo ik vernomen had, dat de etiquette aan het

republikeinsche hof gedoogde , dat een reiziger
,
ge-

lijk ik was , zonder zich aan onbeleefdheid schuldig

te maken, eene uitnoodiging ten eten van de hand

kon wijzen , welke ik daarenboven niet ontving voor

dat ik mijne schikkingen gemaakt had, om Was-
hingtofi eenige dagen voor dien tijd te verlaten,

keerde ik slechts eenmaal naar dat huis weder. Dat.

was bij gelegenheid van eene dier algemcene bijeen-

komsten , welke somtijds van negen uren 's avonds
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tot middernacht gehouden worden , en die grappig

genoeg met den naam van Leve bestempeld worden.

Ik ging er ongeveer te tien ure met mijne vrouw

heen. Op het voorplein stond eene vrij groote me-

nigte van rijtuigen en bezoekers , en zoo ver ik kon

bespeuren , waren er geene bepaalde maatregelen

genomen voor het ontvangen en plaatsen van het

gezelschap. Ik zag er geene politiedienaren om
schichtige paarden tot bedaren te brengen , hetzij door

aan de teugels te rukken , hetzij door met stokken voor

hunne oogen te zwaaijen; en ik wil er een' eed op

doen, dat geene niets kwaads doende personen met

geweld op het hoofd geslagen , of tegen den buik

of den rug gestoten ; of op deze of dergelijke ma-

nier tot stilstaan gebragt , en vervolgens naar het

cachot gevoerd werden, omdat zij niet uit den weg

gaan. Doch wanorde of verwarring had hier geene

plaats. Ons rijtuig kwam op zijne beurt , zonder

dat er om geschreeuwd
,

getierd of gevloekt werd
,

voor het portaal , en wij klommen er met even veel

gemak uit , alsof wij door de gansche gewapende

magt van de hoofdstad van Engeland, van A
tot Z toe, ingesloten heen geëskorteerd waren ge-

worden.

Al de benedenkamers waren verlicht en een troep

muzijkanten stond in den gang te spelen. In een

klein salon , het middelpunt van een' talrijken gezel-

schapskring zat de President met zijne schoondoch-

ter, welke als de vrouw van den huize optrad, en

eene allerbevalligste en belangwekkendste dame was.

Een der heeren , die tot dien groep behoorde , scheen

den pligt van ceremoniemeester op zich genomen te
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hebben. Andere bedienden zag ik er niet en waren

er ook niet noodig.

De groote zaal , van welke ik reeds gesproken heb

en de andere benedenkamers waren opgepropt vol.

Het gezelschap was in den zin, dien wij aan dat

woord hechten , niet uitgezocht ; want het bestond

uit lieden van allerlei stand en rang. Veel kleeder-

pronk was er ook niet; en vele der kleedingen wa-

ren naar onze gedachten , koddig genoeg. Doch de

goede orde en de betamelijkheid van gedrag werd

door geenerlei onaangenaam voorval afgebroken, en

iedereen , zelfs van den gemengden hoop in de zaal,

die zonder eenige bevelen of uitnoodigingskaartjes

toegelaten was geworden , scheen te gevoelen , dat

hij een deelgenoot van die inrigting en verpligt was

er de welvoegelijkheid ten stiptste in het oog te hou-

den.

Dat al die bezoekers, van welken rang of stand

ook , niet ontbloot waren van eenigen smaak voor

beschaafdheid, en dat zij prijs stelden op uitsteken-

de gaven van geest , en dankbaarheid gevoelden voor

die mannen , die door de stille beoefening van groote

verstandelijke vermogens, over het huiselijk leven

van hunne landgenooten een nieuw genoegen ver-

spreiden en derzelver roem in andere landen ophou-

den , bleek ten duidelijkste door de manier , waarop

zij mijn' waardigen vriend
,
Washington Irving , ont-

vingen , die zeer onlangs tot afgezant bij het hof van

Spanje was benoemd, en die zich in dezen avond

voor den eersten en den laatsten keer vóór zijne

afreis, in zijne nieuwe betrekking onder hen be-

vond. Ik geloof in alle opregtheid, dat te midden
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der dwaasheden van de Amerikaansche staatkundigen

weinig openbare staatsdienaars met zoo veel hartelij-

ke en welmeenende genegenheid konden bejegend

worden, als die hoogstvermakelijke schrijver, en

zelden heb ik zoo veel eerbied voor eene openbare

vereeniging gevoeld , dan voor dit gezelschap , het-

welk zich eenparig van alle luidruchtige schreeuwers

afkeerde, ten einde zich rondom den man van stille

afzondering te scharen ; hoogmoedig was op zijne

bevordering, waarvan de luister op zijn vaderland

terugblonk , en hetwelk hem van ganscher harte

dankbaar was voor den rijken voorraad van geestige

denkbeelden , waarmede hij deszelfs snipperuren ver-

maakte. Lang moge hij met eene milde hand die

schatten onder hen blijven uitdeelen, en lang mo-

gen zij hem in zijne waarde blijven erkennen

!

De tijd , dien wij voor ons verblijf te Washing-

ton bepaald hadden , was nu verloopen , en wij zou-

den onze reis beginnen ; wrant de afstanden , welke

wij met de spoortreinen hadden afgelegd , om deze

oudere steden te bezoeken, worden op dat uitge-

strekte Yaste Land als niet beschouwd.

Eerst had ik voorgenomen zuidwaarts — naar

Charlestown te gaan. Doch toen ik den langduri-

gen tijd in aanmerking nam, welken die reis mij

zoude wegnemen , en de vroegtijdige hitte van het

weder , hetwelk zelfs te Washington reeds hinderlijk

was geweest; daarenboven bij mij zelven het stui-

tende , van bestendig tooneelen van slavendienst voor

oogen te hebben, tegen de meer dan twijfelachtige



WASHINGTON. 223

kansen in de weegschaal legde, van die ontbloot te

zien van de vermommingen, onder welke men die

zekerlijk zoude inkleeden , begon ik mij de oude

denkbeelden, die zich voorheen, toen ik in Enge-

land er nog niet aan dacht , dat ik hier ooit komen

zou , voor mijn geest vertoonden , te herinneren , en

op nieuw van steden te droomen , die , even gelijk de

paleizen in de Nachtvertellingen, als door een' too-

verslag in de bosschen en wildernissen van het verre

Westen waren opgekomen.

Toen ik nu aan mijn verlangen om daarheen te

reizen begon bot te vieren, waren de berigten, die

ik van alle kanten ontving, zoo als het gewoonlijk

gaat, verontrustend genoeg, en mijne vrouw wer-

den meer ongemakken, gevaren en onheilen voor-

gehouden , dan ik in staat ben op te tellen of mij

te herinneren. Het zij genoeg, dat het in de lucht

springen met stoombooten en het omvallen met rij-

tuigen daar niet dan de geringste van waren. Doch

toen mij iemand , wiens ervarenheid niet te betwij-

felen was, mijne reisroute had afgeteekend, en ik

zelf weinig geloof aan al die hinderpalen sloeg, be-

sloot ik weldra mijn voornemen ten uitvoer te bren-

gen.

Dit was dan niet verder zuidwaarts dan tot Rich-

mond in Virginiè te reizen , en vandaar het verre

Westen op te zoeken , waarheen ik mijn' lezer verzoek

mij verder de eer van zijn gezelschap te vergunnen.



HOOFDSTUK IX.

EENE NACHT-STOOMBOOT OP DEN POTOMAC. DE RIJ-

WEG IN VIRGINlë EN DE ZWARTE VOERMAN.

RICHMOND. BALTIMORE. DE POSTKOETS

WAAR HARRISBURGH EN EEN BLIK IN DIE

STAD. — EENE KANAALBOOT.

Tf ij zouden onze reis vooreerst met eene stoom-

boot beginnen ; en alzoo men daar gewoonlijk aan

boord slaapt , omdat het vaartuig te vier ure in den

ochtend van wal steekt, begaven wij ons naar de

plaats alwaar zij lag, juist op dat ongeschikte oogen-

blik voor zulke togten , wanneer men het liefst zijne

pantoffels aan de voeten heeft, en het vooruitzigt

van over een paar uren in een lekker zacht bed te

rusten, allergenoegelijkst is.

Het is tien ure in den avond ; ik meen half

tien ,* de maan schijnt ; het weder is vrij warm en

drukkend. De stoomboot , welke in haren vorm

wel een weinig naar de arke Noach's van Neu-

renburg gelijkt
,

(met al de machinerie boven op

het dek,) ligt op en neder te wiegen en tegen

den houten steiger aan te bonsen , terwijl het ge-

kabbel van de rivier met den onbehouwen klomp

speelt. De kaai ligt op eenigen afstand van de stad
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af. Wij vinden nog geen mensch
}
en een paar doffe

lantarens op het verdek van de stoomboot zijn, na-

dat ons rijtuig weggereden is, de eenigste sporen

van menschelijk leven. Zoodra onze voetstappen op

de planken gehoord zijn , komt eene dikke vette

Negerin, door de natuur met vrij wat bedrijvige

beweegbaarheid toegerust , een' donkeren trap op

,

en wijst mijne vrouw den weg naar de dameskajuit.

Zij gaat daarheen met een pak mantels en rokken,

zoo groot als eene wolbaai. Ik voor mij zelven

neem het kloekmoedig besluit van in het geheel niet

naar bed te gaan , maar tot aan den ochtend toe

op den steiger heen en weder te wandelen.

Ik begin mijn kuijertje , — denk aan alles wat

ver van mij af is en aan niets van hetgeen ik nabij

mij zie — en blijf een half uur lang op en neder

stappen. Vervolgens stap ik aan boord, begeef mij

naar het licht van eene der lantarens , kijk op mijn

zakhorologie , verbeeld mij dat het heeft moeten

blijven stilstaan , en bedenk bij mij zelven waar toeh

wel de getrouwe secretaris gebleven is, dien ik van

Boston af heb medegebragt. Hij zit zekerlijk met

onzen laatsten kastelein (die zonder twijfel ten min-

sten een veldmaarschalk zijn zal) ter eere van onze

afreis te drinken, en kan dat nog een paar uren

lang doen. Ik begin op nieuw te wandelen , maar

het wordt al meer en meer vervelend ; de maan

gaat onder: de duisternis maakt dat de volgende

dag verder af schijnt dan hij voor een uur was , en

de nagalm van mijne voetstappen maakt mij zenuw-

achtig. Daarbij is het koud geworden , en zonder

kameraad in zulke oogenblikken heen en weder te

15
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kuijeren is een dor tijdverdrijf. Ik zie dan ook van

mijn vast besluit af en begin te begrijpen , dat ik mis-

schien geen kwaad zoude doen , als ik naar bed ging.

Ik stap dus weder aan boord , doe de deur van

de heerenkajuit open , en treed er binnen. Ik

had mij , misschien wel , omdat er alles zoo stil

was — in het hoofd gezet , dat er niemand anders

in was. Tot mijn schrik en mijne verbaasdheid

krioelt het er van slapenden in allerlei liggingen :

op de banken ) op de stoelen , op den grond , op

de tafels en vooral rondom den kagchel , mijn' ge-

slagen vijand. Ik doe nog eene schrede vooruit en

trap een' zwarten hofmeester , die in eene deken ge-

wikkeld op den grond ligt , op zijn glimmend aan-

gezigt. Hij springt op, grinnikt, niet regt wetende

of hij zijne kwaadheid of zijn' pb'gt meer gehoor zal

geven , fluistert mij eindelijk mijn' eigen naam in
,

brengt mij , tusschen de slapenden door kruipende

naar mijne kooi. Ik ga er naast staan en tel de

slapende passagiers, totdat ik over de veertig kom.

Verder te gaan zoude nergens toe dienen , en dus

begin ik mij uit te kleeden. Dewijl al de stoelen

bezet zijn , en er niets anders is , om mijne kleede-

ren op te leggen , moet ik er den grond wel toe

nemen. Ik maak daar mijne handen regt vuil me-

de • want hij is door dezelfde oorzaak in denzelfden

toestand als het vloertapijt van het Kapitool. Ten

halve ontkleed klauter ik op mijne kooi, en houd

de gordijnen eenige minuten open, om mijne reis-

genooten nog eens op te nemen. Dat gedaan heb-

bende
, schuif ik ze voor hen en voor de gansche

wereld digt
,
gooi mij om en val in slaap.
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Bij het ligten van het anker word ik wakker,

want dat gaat met vrij wat gedruisch in zijn werk.

De dag breekt juist aan. Al de passagiers ontwa-

ken te gelijk. Sommige daarvan zijn terstond bij

hun volkomen besef , maar andere hebben werk te

weten waar zij zijn , voordat zij hunne oogen uit-

gewreven en op een' elleboog leunende rondgeke-

ken hebben. Sommige geeuwen, sommige stenen,

allen spuwen en weinigen staan op. Ik behoor on-

der de laatsten; want men behoeft de vrije lucht

niet, om te weten , dat de atmosfeer van de kajuit

in den hoogsten graad onrein is. Ik stop mij in

de kleeren, ga naar de voorkajuit, laat mijn' baard

scheren en wasch mij. De gansche wasch- en

kleedingstoestel voor al de passagiers zamen geno-

men, bestaat uit twee handdoeken, drie kleine hou-

ten kommen, een vaatje water met een' potlepel,

een spiegeltje van zes duimen in het vierkant , twee

stukjes Spaansche zeep van een paar duimen dito
,

een' haarkam met een schuijertje , en niets voor de

tanden. Iedereen , behalve ik zelf, bedient zich van

den kam en het schuijertje: maar allen staren zij

mij aan op het zien , dat ik mijn eigen kam gebruik,

en twee of drie van die heeren schijnen zeer ge-

zind om mij over dat vooroordeel te gispen , maar

doen het toch niet. Nadat ik mij gekleed heb begeef

ik mij op dek , om aldaar een paar uren lang schie-

lijk heen en weder te loopen. De zon komt prach-

tig op ; wij varen Mount Vernon , de begraafplaats

van Washington, voorbij. De rivier is hier breed

en er gaat veel stroom. Hare oeverboorden zijn

verrukkelijk. De zon schijnt thans in vollen luister

15 *
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en de dag wordt met elke minuut fraaijer.

Te acht uren ontbijten wij in de kajuit , alwaar

ik den nacht heb doorgebragt , maar al de deuren

en vensters staan thans open en het is er luchtig

genoeg. Het ontbijt wordt noch haastig, noch gre-

tig genuttigd. Het duurt langer dan een ontbijt op

reis onder ons ; het gaat er geregelder en welleven-

der toe.

Een weinig over negen ure kwamen wij aan de

Kreek van de Potomac , alwaar wij moesten landen

,

en nu komt het koddigste gedeelte van de reis aan.

Zeven postwagens staan gereed om ons verder te

brengen. Sommige daarvan staan ingespannen, an-

dere niet. Sommige der voerlieden zijn zwarten,

andere blanken. Elke wagen is met vier paarden

bespannen , en al die paarden opgetuigd of nog niet

opgetuigd, staan er bijeen. De passagiers verlaten

de stoomboot en nemen plaats in de wagens : de

pakkaadje wordt met rommelende kruikarren over-

gebragt , de paarden worden bang en stampvoeten

van ongeduld. De zwarte voerlieden praten er mede

als of het apen waren, en de blanke snaauwen hun

toe als ossendrijvers ; want de hoofdzaak in alles

,

wat hier de stalhouderij aangaat , is zoo veel rumoer

te maken als mogelijk is. De rijtuigen gelijken

eenigzins naar de Fransche wagens, maar zijn zoo

goed niet. In plaats van op veeren, hangen zij op

sterke lederen riemen. Er is weinig onderscheid

tusschen hen , en men zou ze kunnen vergelijken bij

de snorwagens der kermissen in Engeland , van bo-

ven gedekt , op assen en wielen rustende , en met

geverwd zeildoek omhangen. Zij zijn van boven tot
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aan de wielen toe met modder bespat , en sedert dat

zij van den wagenmaker kwamen, nooit schoon ge-

maakt. Op de kaartjes, die wij aan boord van de

stoomboot hebben gekregen , staat het merk van N°. 1

.

en dus behooren wij te huis op den wagen N°. 1.

Ik smijt mijn' mantel op den bok en hijsch mijne

vrouw met hare kamenier in den wagen op. De

trede nagenoeg een el hoog van den grond zijnde,

heeft men , om er op te komen
,

gewoonlijk een'

stoel noodig ; en als er geen stoel voorhanden is
,

laten de dames zich, om zoo te zeggen, een gatje

geven. Er zijn negen zitplaatsen in den wagen,

want er is nog een dwarsbankje van het eene por-

tier naar het andere , alwaar wij in Engeland ge-

woon zijn onze beenen regt iiit te steken, zoodat er

slechts ée'ne zaak moeijelijker is dan het instappen,

en dat is er uit te komen. Buiten op is er slechts

eene passagiersplaats , en die is op den bok. Alzoo

ik die ée'ne ben, klim ik er op, en terwijl zij de

pakkaadje in eene soort van bak van achteren op-

een hoopen, maak ik van dat oogenblik gebruik,

om onzen voerman eens regt op te nemen.

Hij is een Neger — en wel een pikzwarte Neger

,

met een grof peper- en zoutkleurig pakje aan, dat

er vooral aan de knieën vreeselijk gelapt uitziet,

met grijze kousen aan, schrikkelijk vuile en onge-

smeerde schoenen, en een' zeer korten broek. Niets

is grappiger dan zijne handschoenen, want de een

is van bontkleurige saaijet en de andere van leder.

Hij draagt een kort zweepje , dat in het midden ge-

broken en met eene snaar vastgemaakt is. En even-

wel heeft hij een zwarten hoed met een' lagen bol,
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en een' breeden rand op; eene flaauwe nabootsing

van een' Engelschen voerman ! Daar is een man van

eenig aanzien, die roept: » Vooruit toch!" terwijl ik

bezig ben mijne bespiegelingen te maken. De brie-

venpost gaat vooraan met een vierspan, en al de

andere wagens volgen hem in statigen optogt. N°. 1

is er de eerste van.

In het voorbijgaan gezegd, wranneer een Engelsch-

man roepen zoude: »wij zijn klaar!" roept een Ame-

rikaan: »Yooruit!" en dit kan min of meer tot een'

kenschetsenden trek dienen van het onderscheid der

beide landaarden.

De eerste halve mijl van den weg loopt over brug-

getjes, die uit losse planken bestaan, op twee regt-

standige palen rustende, en die opspringen, terwijl

er het rijtuig over heen rolt , en dat wel in de ri-

vier. De rivier heeft een kleiachtigen bodem en is

vol gaten , zoodat men de helft van het paard tel-

kens ziet verdwijnen , en een tijdlang niet weder

te voorschijn komen.

Doch wij komen er door en op den weg zelven,

die uit eene reeks van moerassen en zandkuilen be-

staat. Regt voor ons uit hebben wij eene schrik-

kelijke plek. Den voerman draaijen de oogen in het

hoofd; hij trekt zijn' mond zamen alsof hij wilde

fluiten, en kijkt regt tusschen de ooren van het

voorspan door , alsof hij bij zich zelven wil zeggen

:

«Wij hebben dat werk meer bij de hand gehad,

maar hier zal het er toch, denk ik, op aankomen.''

Hij neemt de leisels met beide handen , trekt en rukt

wat hij maar kan; trappelt met zijne beide voeten

altijd zijne plaats nog inhoudende) tegen het spat-
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bord, even als wijlen de betreurde Ducrow op twee

van zijne vurige paarden. Wij komen op de plek,

zinken bijna tot aan de portierglazen in het slijk
?

kantelen aan eene zijde over, zoodat het rijtuig een'

hoek van vijfenveertig graden met den modder be-

schrijft, en blijven er zoo in steken. De trouwen

beginnen te gillen : de wagen zit vast ; de paarden

spartelen in den modder: de zes andere wagens moe-

ten ook blijven staan , en hunne vierentwintig paar-

den spartelen eveneens , al ware het ook maar om

de onze gezelschap te houden. Vervolgens gaat het

in dezer voege voort:

De Neger (tegen de paarden) : » Hi
!"

Er gebeurt niets. In den wagen hoort men gillen.

De Neger (tegen de paarden): »Ho!"

De paarden zakken dieper in het slijk en bespat-

ten den voerman.

Een Gentleman van binnen (uitkijkende) : » Wat is

er in al de wereld toch te doen?"

Die gentleman wordt erg bespat, zoodat hij zijn

hoofd weder naar binnen haalt, zonder dat hij op-

houdt- te vragen, en naar een antwoord te wachten.

De Neger (al weder tot de paarden) : » Voort , zeg

ik, voort!"

De paarden nemen een' geweldigen ruk, trekken

den wagen het gat uit en tegen den steilen rand op,

zoodat de voerman eensklaps met zijne beenen in de

hoogte, achter tegen de pakgoederen op den hemel

van den wagen valt. Hij herstelt zich echter en

blijft al tegen de paarden roepen:

«Voort, zeg ik, voort!"

Doch het baat niet. Integendeel , de wagen N°. 1
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begint achteruit te rollen op N°. 2, die achteruit

rolt op N°. 3, die achteruit rolt op N°. 4, en zoo al

verder tot dat men uit N°. 7 hoort vloeken en zwe-

ren, zoodat men het een vierde van eene mijl ver

hooren kan.

De Neger (harder dan te voren) : » Voort, zeg ik
!"

De paarden doen op nieuw eene poging om tegen

den oever op te komen, maar de wagen glijdt we-

derom achteruit.

De Neger (nog harder): » Vo-o-o-ort , zeg ik!"

De paarden doen eene uiterste poging.

De Neger (weder moed scheppende) : » Voort , zeg

ik, voort, zeg ik, vo-o-o-ort!"

De paarden doen weder hun best.

De Neger (met al zijne magt) : » Voort , zeg ik

,

voort! Vo-o-ort! Vo-o-o-rt!"

Zij komen tegen den kant op , en rijden met alle

geweld voort. Het is onmogelijk hen vast te hou-

den, en vooruit ligt een gat vol water. De wagen

rolt op eene schrikkelijke manier. Het gegil begint

van binnen op nieuw. Het slijk en de modder vlie-

gen ons om de ooren. De Neger zit te dansen en

te schudden als een dolleman. Eensklaps komt al-

les te regt , wij weten zelven niet waardoor , en wij

blijven staan om tot adem te komen.

Op eene heg zit een zwarte vriend van onzen zwar-

ten voerman. Deze geeft blijken, dat hij hem her-

kent door zijn hoofd rond te draaijen als een harle-

kijn
, zijne oogen te bewegen , zijne schouders op te

halen en zijn' mond bijna tot zijne ooren toe te ver-

trekken. Hij blijft op eens stilhouden, keert zich .

naar mij toe , en zegt

:
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^) Zóó zal ik er u wel met glans overheen bren-

gen: en ik hoop, dat het zoo naar uw genoegen

zal zijn. Ik heb eene oude vrouw te huis, Sir!"

terwijl hij regt begon te fleemen. » Wanneer ik zulk

een' gentleman buiten op zitten heb, dan bedenkt

zoo een gewoonlijk mijne oude vrouw te huis," nog

erger nikflooijende.

»Ja, ja, ik zal uwe oude vrouw te huis beden-

ken. Wees daar niet bang voor."

De Neger grimlachte , waarom ! daar is weder een

gat en over dat gat weder een steile kant , regt vóór

ons. Hij houdt op nieuw stil, schreeuwt weder (tot

de paarden): » Zacht, zacht, met gemak. Bedaard

aan. — Hi ! — Voort, zeg ik! voort!" totdat wij

het uiterste van onze hinderpalen bereikt hebben,

en ons te midden van holen en gaten bevinden
,

waaruit alle redding ondoenlijk schijnt.

Op die manier leggen wij de tien mijlen , of daar-

omtrent, van onze reis in twee en een half uur af,

zonder onze beenen te breken , maar die telkens

zwaar stootende, en over den afstand heenrollende

)>als eene lier!"

Die zonderlinge rijweg houdt op te Frederikshurgr

,

vanwaar een spoorweg naar Richmond leidt. De land-

streek , waardoor hij legt
,

plagt voorheen vrucht-

baar te zijn , maar de grond is er uitgemergeld ge-

worden door het stelsel van eene groote menigte sla-

ven in het werk te stellen, om veel vruchten te

winnen , zonder het land te mesten , zoodat het thans

ook weinig beter is dan eene zandwoestijn met hoo-

rnen beplant. Zoo bar en akelig er het voorkomen

ook van is, verheugde het mij toch van harte iets
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te vinden . waarop de vloek van die verfoeijelijke

instelling gewerkt heeft . en het deed mij meer ge-

noegen den verarmden grond te zien. dan de we-

ligste en vruchtbaarste bebouwing aldaar ter plaatse

mij had kunnen opleveren.

In dit district . even gelijk in al die . waar de

slavernij gedoogd wordt (ik heb dat dikwijls van ha-

re warmste verdedigers hooren erkennen'1

, bespeurt

men een voorkomen van verachterins en van ver-

val. hetwelk de onmisbare uitwerking van dat stel-

sel is. De stallen en schuren vallen in: de werk-

plaatsen zijn ten halve zonder dak: de blokhutten

(welke in Virginië met uitwendige sehoorsteenen van

klei of hout getimmerd worden) zijn in den hoog-

sten graad haveloos. Het oog rust op niets wat eeni-

ge zindelijkheid aanduidt. De ellendige stationsge-

bouwen van den spoorweg ; de groote houtsehuren

,

vanwaar de brandstof voor de stoommachine gehaald

wordt: de ^Neger-kinderen , die zich met de honden

en de varkens zamen voor de deur in het zand lig-

gen te wentelen: de tweebeenige lastdieren, die ons

lui en traas tegenkomen: alles heeft het aanzien van

eene sombere neêrslagtigheid.

In den Neger-waggon van den trein, waarmede

wij deze reis deden, zat eene moeder met hare kin-

deren, die even te voren gekocht waren: de man

en vader was bij den vorigen eigenaar gebleven.

De kinderen jammerden den ganschen weg over en

de moeder was het toonbeeld van onheil en ellen-

de. De voorvechter van het leven, de vrijheid en

het najagen des geluks, die hen gekocht had. reed

in denzelfden trein mede . en kwam telkens als wij
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ophielden , uit den wagen, om te zien of het wel

met hen gesteld was. In het hart van den Moor

uit Sindbad's reizen, met één oog in het midden

van zijn voorhoofd , hetwelk glinsterde als een vurige

kool
,

gloeide meer natuurlijk gevoel dan in den boe-

zem van dien blanke.

Het was tusschen zes en zeven ure in den avond,

toen wij naar het logement reden. Boven op de

stoep van hetzelve en voor de deur, zaten twee of

drie Amerikaansche burgers zich op schommelstoelen

te wiegen en hun' cigaar te rooken. Wij vonden

het een regt fraai en smaakvol gebouw , en werden

er zoo wèl onthaald, als men het op reis kan ver-

langen. Alzoo de luchtsgesteldheid nog al geschikt

was, om dorst te verwekken , ontbrak het er in de

algemeene kamer op geen uur van den dag aan be-

zoekers, die er zich bij het buffet kwamen verkoe-

len ; maar het was een vrolijk slag van volkje , die

den gansenen nacht door op muzijkinstrumenten lie-

ten spelen, welke het een lust was aan te hooren.

De twee volgende dagen wandelden en reden wij

de stad door , die zeer bevallig tegen acht heuvels

is aangelegd , welke over de Jakobus-rivier over-

hangen , een kleine glinsterende stroom , hier en

daar met bevallige eilandjes bezaaid, of over gebro-

ken klipstukken heenbruisende. Hoezeer wij in het

midden van' de maand Maart waren , vonden wij toch

het weder in die zuidelijke luchtstreek zeer warm : de

perzikboomen en de magnolias stonden in vollen bloei,

en de boomen waren reeds groen.

In eene lage streek van het gebergte ligt eene

vallei , welke onder den naam bekend is van » de
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Bloedige Vlugt" naar een hardnekkig gevecht , het-

welk aldaar tegen de Indianen geleverd is. De plek

is voor zoo iets ten uiterste geschikt , en gelijk al de

andere , welke ik zag , met eenige legende van dien

wilden stam , die thans hoe langer hoe meer van het

aanschijn der aarde verdwijnt , in verband staande

,

boezemde zij mij veel belang in.

Die stad is de zetel van het plaatselijke Parlement

van Virginië, en in deszelfs donkere zalen waren

eenige slaperige redenaars bezig hunne dodderige ad-

viesen tot aan den heeten middagtijd toe te rekken.

Uithoofde van menigvuldige herhalingen nogtans had-

den hunne constitutionele verzuchtingen even weinig

belang voor mij dan de parochiale kerkvergaderin-

gen, en ik verheugde mij dezelve te kunnen ver-

wisselen voor een bezoek aan eene zeer goed inge-

rigte bibliotheek van ten naastenbij tienduizend boek-

deelen, en aan eene tabaksfabrijk , alwaar al de ar-

beiders uit slaven bestonden.

Ik woonde alhier de gansche bewerking bij van

het schiften , het rollen , het persen , het droogen

,

het inpakken in de vaten en het eesten. Al de ta-

bak, die op deze manier bewerkt werd, moest voor

het pruimen dienen , en men zoude gedacht hebben,

dat er in dit pakhuis alleen genoeg was, om er de

wijde kaken van gansch Amerika mede te vullen.

Het onkruid gelijkt in den vorm , dien het hier krijgt,

naar de lijnkoeken, waarmede wij de beesten voe-

den. Het is zelfs, zonder aan zijne uitwerkselen en

uitwerpselen te denken, voor het oog onsmakelijk

genoeg.

Vele der arbeiders kwamen mij voor sterke man-
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nen te zijn, en ik zal er niet behoeven bij te voe-

gen, dat zij toen allen in stilte hun werk deden.

Na twee uren in den achtermiddag mogen zij bij

troepjes na elkander zich met zingen vermaken. Al-

zoo de klok twee sloeg terwijl ik er mij bevond

,

hief een -twintigtal van hen een lied aan, hetwelk

zij tamelijk goed zongen , terwijl zij intusschen hun'

arbeid voortzetteden. Toen ik op het punt stond

van heen te gaan, luidde er een bengel, waarop zij

zich allen naar een gebouw aan de overzijde van

de straat begaven, om te eten. Ik gaf verscheiden-

maal te kennen , dat ik hen wel eens aan hun' maal-

tijd wilde zien, maar dewijl het mij toescheen alsof

de geen, aan wien ik den wensch te kennen gaf,

op eenmaal Oostindisch doof scheen te zijn, drong ik

er verder niet op aan. Ik wil thans slechts iets van

hun uiterlijk voorkomen zeggen.

Ik bezocht des anderen daags eene plantaadje van

nabij de twaalf honderd acres, aan de overzijde van

de rivier. Hoewel ik hier ook weder met den eige-

naar van de plantaadje rondging naar »het kwar-

tier," zoo als zij dat gedeelte noemen, alwaar de sla-

ven wonen , werd ik echter niet uitgenoodigd om in

eene van derzelver hutten te gaan. Alles wat ik

van hen zag was, dat het ellendige smerige hutten

waren, nabij welke zich troepjes van halfnaakte kin-

deren in de zon lagen te koesteren , of zich in het

zand wentelden. Doch ik geloof dat die planter een

welgeacht en voortreffelijke meester is , die zijne vijf-

tig slaven heeft geërfd , maar geen' handel in men-

schenvleesch drijft. Mijne eigene overtuiging heeft

mij doen zien , dat hij een achtenswaardig en mensch-

lievend man is.
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Het woonhuis van den planter was een luchtig

landelijk gebouw, hetwelk mij Defoe's beschrijving

van dergelijke plaatsen levendig voor den geest her-

riep. De dag was zeer warm, maar dewijl al de

luiken digt waren en de vensters en deuren wijd

open , was er eene aangename koelte door al de ka-

mers verspreid, welke na de hitte van de buiten-

lucht zeer verkwikkend was. Voor de vensters was

eene open plaats , alwaar zij , bij hetgeen zij heet

weder noemen, hangmatten vlechten en lekkertjes

zitten te drinken of te dutten. Ik wreet niet hoe

hunne koele ververschinken hun in de hangmatten

zullen smaken, maar ik kan bij ondervinding betui-

gen, dat buiten dezelve de klompen ijs en hunne

kommen met pepermentdrank , en xeres , die zij in

deze streken mengen , ververschingen zijn , waaraan

diegenen , die op ware tevredenheid • gesteld zijn

,

naderhand in den zomer nooit weder zullen denken.

Over de rivier liggen twee bruggen, waarvan de

eene tot de spoorweg behoort en de andere, het

bijzonder eigendom is van eene oude Lady uit de

nabuurschap, die van de stedelingen daarvoor een'

tol heft. Toen ik op mijne terugreis die brug over-

ging, zag ik eene waarschuwing aan het hek aan-

geplakt , dat iedereen stapvoets rijden moest , op de

boete van vijf dollars voor een' blanke , en vijftien

stokslagen voor een' zwarte.

Dezelfde treurigheid en het verval , dat men onder

weg bespeurd, kenmerkt ook de stad Richmond

zelve. In hare straten zijn bevallige land- en vro-

lijke woonhuizen, en de natuur heeft rondom haar

een lagenend aanzien ; maar voort naast de fraaije
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woningen vindt men (even gelijk de slavernij zelve

met schitterende deugden gepaard kan gaan) akelige

stulpen
,

geknotte lieggen , en ingestorte of instor-

tende muren. Deze en meer andere kenteekenen

van hetgeen onder de oppervlakte schuilt, dringen

zich wel aan onze aandacht op
?
en worden met een

treurig gevoel herdacht , wanneer bijzonderheden van

een' levendiger aard vergeten zijn.

Voor iemand, die gelukkiglijk niet aan dezelve

gewoon is , moeten de gelaatstrekken , die hij in de

straten en in de werkplaatsen aantreft , ook stuitend

zijn. Iedereen die weet, dat er wetten tegen het

onderwijs der slaven bestaan , waarvan de boeten en

straffen veel zwaarder zijn en meer beloopen, dan

de boeten dergenen die hen folteren en verminken,

moet wel verwachten , dat hij hunne wezenstrekken

op een' zeer lagen trap van verstandelijke uitdruk-

king vinden zal. Maar de stikduistere donkerheid —
niet van huid , maar van geest — die den vreemde-

ling overal in de oogen valt ; de uitdrukking van

dierlijke domheid en onbeschoftheid , welke al de

fijnere trekken door de natuur op het menschelijk

gelaat ingedrukt , verbasterd en bederft
,
gaat al zijne

gedachten te boven. Die verdichte reiziger , het ge-

wrocht van des luimigen spotschrijvers (*) brein,

die zoo onlangs uit het paardenland wedergekeerd

,

niet dan met ijzing van uit een venster de wezens

van zijn eigen geslacht beschouwde, kon op derzel-

ver gezigt geen' grooter afschuw gevoelen , dan zij

O Swift, Lemuel Gullivers Reis naar het la7id der Hhouyn-

nihns. (Vbrt.)
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ondervinden zullen, die voor het eerst zulk een ge-

laat ontmoeten.

Ik verliet den laatsten er van in de persoon van

een' armen sukkel , die na een' gansenen dag tot

middernacht toe heen en weder geloopen, en den

nacht door slapende op den trap gelegen te hebben,

's morgens te vier ure reeds weder bezig was met

de donkere gangen te schrobben. Ik ging mijnes

weegs met een dankbaar hart, dat ik niet gedoemd

was te wonen alwaar de slavendienst bestond, en

dat het mijn deel nooit geweest was in mijne wieg

door eene slavenhand geschommeld te worden, het-

geen mijn gevoel voor zulk eene hemeltergende on-

geregtigheid had kunnen verstompen.

Mijn voornemen was geweest over de Jakobus-

rivier en baai Chesapeak naar Baltimore te gaan,

doch alzoo eene der stoombooten door het een of

ander toeval niet op hare legplaats te vinden, en

de kans , om met dezelve te vertrekken , bijgevolg

onzeker was , keerden wij langs denzelfden weg, als

wij gekomen waren, naar Washington weder. Wij

vernamen aldaar , dat er aan boord van de stoom-

boot twee konstapels waren geweest, die weggeloo-

pen slaven moesten opzoeken. Nadat wij ons ëén'

nacht te Washington hadden opgehouden, reisden

wij in den volgenden achtermiddag naar Baltimo-

re af.

Het beste van al de logementen, die ik in de

Vereenigde Staten heb aangetroffen, en zij waren

talrijk , is dat van Barwum , in die stad , alwaar een

Engelsche reiziger, voor den eersten en waarschijn-

lijk voor den laatsten keer gordijnen om zijn bed
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zal vinden, en alwaar men hem water genoeg zal

geven, om zich te reinigen, hetgeen bij lange na

overal niet gebeurt.

Die hoofdstad van den staat van Maryland is

eene drokke woelige plaats , met vrij wat handel van

allerlei aard en voornamelijk met eene aanzienlijke

scheepvaart. Het gedeelte der stad, hetwelk daar

het meeste voordeel van heeft, is wel is waar het

zuidelijkste niet , maar het hoogere gedeelte is daar

zeer van onderscheiden en heeft vele fraaije straten

en openbare gebouwen. Het gedenkteeken voor

Washington, hetwelk uit eene fraaije kolom met

een standbeeld er boven op bestaat • het gebouw der

geneeskundige school , en het krijgsmonument ter

gedachtenis van een gevecht tegen de Engelschen bij

de Noordkaap, zijn er de opmerkenswaardigste van.

Er is een zeer goed gevangenhuis in die stad, en

het algemeene tuchthuis voor den staat behoort mede

tot die inrigtingen. In het laatstgenoemde merkten

wij twee bijzondere gevallen op.

Het eene was van een' jongman, die wegens een'

vadermoord te regt had gestaan. De bewijzen hin-

gen van allerbijzonderste omstandigheden af en le-

verden den grond tot veel twijfel op: ook was het

onmogelijk eenige beweegreden bij te brengen , welke

hem tot het plegen van eene zoo schrikkelijke wan-

daad had kunnen aandrijven. Zijne zaak had twee-

maal gediend, en bij de tweede gelegenheid aarzel-

de de Jury zoo zeer hem op overtuiging te veroor-

deelen , dat zij hem schuldig verklaarden aan man-

slag, hetgeen onmogelijk het geval kon zijn, aan-

gezien er geen de minste twist of krakeel voorgeval-

16
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Ien was, zoo dat hij schuldig zijnde, buiten kijf om

een' moord met voorbedachten rade had moeten ver-

oordeeld worden.

Het zonderlingste van het geval was, dat, indien

het ongelukkige slagtoffer inderdaad niet door zijn'

eigen zoon vermoord was, hij het door zijn' eigen

broeder moest wezen. Een van beiden was de schul-

dige, dat was zeker. Op al de bezwarende punten

was de broeder van den vermoorden getuige ge-

weest; en al de verklaringen ten voordeele van den

gevangene (waarvan er vele zeer veel grond schenen

te hebben) moesten den broeder doen voorkomen als

dengene, die de schuld op zijn' neef geworpen had.

Een van hen beiden moest het zijn , en de Jury had

bijgevolg tusschen twee even onnatuurlijke misdaden

te beslissen.

Het andere geval was dat van een' man, die in

een' distillateurswinkel gekomen was en aldaar eene

koperen maat met eenigen drank gestolen had. Hij

werd vervolgd en achterhaald , het corpus delicti bij

hem gevonden, en hij zelf tot eene hechtenis van

twee jaren veroordeeld. Op vrije voeten gesteld

zijnde , begaf hij zich naar denzelfden winkel en stal

dezelfde maat met even veel drank er in als te vo-

ren. Er bestond geene de minste reden om te voor-

onderstellen , dat de man verlangde naar de gevan-

genis weder te keeren , en alles , behalve het mis-

drijf, pleitte tegen die meening. Er zijn slechts

twee wegen om zijn zonderling gedrag te verkla-

ren. De eene is, dat hij zoo lang en zoo veel voor

die koperen maat geleden hebbende, begreep, dat

hij eene zekere soort van aanspraak op hetzelve kon
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maken; de andere, dat de steelzucht door middel

van er met inspanning van geest over te denken,

eene soort van monomanie bij hem geworden was,

dat wil zeggen eene tooverkracht , welke het hem
ondoenlijk was te wederstaan.

Nadat wij alhier een paar dagen gebleven waren,

besloot ik mijn vast geregeld ontwerp te volvoeren,

en zonder verwijl mijne reis naar het Westen te

ondernemen. Wij pakten dan onze pakkaadje met

zoo weinig omslag als mogelijk was , bijeen , en

zonden er zoo veel van als wij konden missen , naar

Nieuio-Yorh terug, om het ons naderhand naar

Kanada te doen nasturen; voorzagen ons van de

noodige kredietbrieven voor de bankiershuizen , die

wij onder weg vinden zouden; zaten nog een paar

avonden zoo aandachtig naar de ondergaande zon te

kijken, alsof wij voornemens waren naar het mid-

delpunt van die planeet te reizen, verlieten Balti-

more 's morgens te half acht , en kwamen langs een'

spoorweg te York , eene stad, welke er nagenoeg

zestig mijlen van verwijderd is. Het was aldaar

juist de etenstijd in het logement , vanwaar het post-

rijtuig met zijn vierspan, dat ons verder brengen

moest, naar Harrisburgh afreed.

Dat rijtuig, waarop ik gelukkig genoeg geweest

was van mij eene plaats op den bok te bespreken,

was ons aan het stationsgebouw te gemoet gekomen

,

even zoo log en even zoo bemodderd als wij zp meer

gezien hadden. Dewijl er nog meer passagiers voor

de deur van het logement op ons stonden te wach-

ten, merkte de voerman bij zichzelven aan, terwijl

hij zijn beschimmeld tuig bekeek:

16 *
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»Ik denk wel, dat ik de zware koets noodig zal

hebben."

Ik dacht er bij mij zelve over , welke toch de

omvang van die zware koets , en voor hoe veel per-

sonen zij wel ingerigt zoude zijn \ want het rijtuig

,

dat te klein bevonden werd, was een weinig ruimer

dan twee zware nachtdiligences in Engeland. Ik

had daar evenwel niet lang over na te denken,

want terstond na den- maaltijd kwam er eene soort

van barge op wielen de straat op rommelen. Na

vrij wat gehossebos , bleef het voor de deur van het

logement staan , en waggelde van den een' naar den

anderen kant, als of het in den vochtigen stal eene

koude had gevat , en thans op zijn' ouden dag iets

harder dan een' gewonen stap moetende
L
loopen,

ziek was van kortademigheid. Er werden twaalf

passagiers binnen in gemoffeld en de bagagie
,
(waar-

onder eenige kleinigheden , b. v. : een vrij groote

schommelstoel en eene tamelijk groote etenstafel be-

grepen waren) ten laatste boven op vastgemaakt zijn-

de, reden wij in grooten haast af.

Yoor de deur van een ander logement moest nog

een passagier worden opgenomen.

»Is er nog plaats?" vraagt de nieuwe passagier

aan den voerman.

«Plaats genoeg " antwoordde de voerman, zonder

af te klimmen of zelfs naar hem te kijken.

»Iiier is in het geheel geene plaats meer, Sir!"

schreeuwt een gentleman van binnen uit de koets:

hetgeen een andere gentleman almede uit de koets

bevestigt, door te voorspellen, dat de poging, om
nog e'e'n' passagier meer binnen te laten, »in het

geheel niet goed zoude gaan."
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De nieuwe passagier kijkt zonder de minste be-

zorgdheid eerst het rijtuig in, en vervolgens naar

den voerman; »nu," vraagt hij hem eindelijk: »hoe

denkt gij er over ? Want medegaan moet ik."

De voerman houdt zich bezig met den slag van

zijne zweep in een' knoop te leggen , en slaat verder

geen acht op zijne vraag: blijkbaar te kennen ge-

vende , dat het hem volstrekt niet aangaat . en dat

de passagiers er wèl aan zullen doen, om de questie

onder elkander uit te maken. In dien staat van za-

ken schijnt alles zich wel te zullen schikken, toen

een ander passagier, die in een hoekje zit en bijna

verstikt wordt , met eene matte stem uitroept

:

»Ik wil er wel uit."

Dan, dat alles kan den voerman niet van zijn stuk

brengen; want zijne onstoorbare wijsbegeerte wordt

door niets bewogen wat binnen in het rijtuig voor-

valt. Van alles in de wereld is er niets wat hem

minder treft dan het inwendige van zijne postkoets.

De ruiling wordt evenwel tot stand gebragt, en de

passagier, die zijne plaats binnen in heeft opgege-

ven , wordt thans de derde persoon op den bok , en

gaat in het midden zitten, dat wil zeggen met de

helft van zijne persoon op mijne beenen , en met de

andere helft op die van den voerman.

i» Vooruit, kapitein!" roept de kolonel, die het

woord voert.

» Vooruit!" schreeuwt de kapitein zijne medemak-

kers de paarden toe, en daar gaan wij heen.

Nadat wij eenige mijlen ver gegaan waren , namen

wij voor een dorpskroegje een' beschonken gentle-

man op, die onder de bagagie boven op ging zit-
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ten , en er naderhand zonder zich te bekeeren , we-

der afkomende, in het verschiet gezien werd, koers

stellende naar hetzelfde borrelhuisje, vanwaar hij ge-

komen was. Wij geraakten ook nog meer van onze

reisgenooten onder weg kwijt, zoodat ik, toen wij van

paarden verwisselden, geheel alleen buiten op zat.

Te gelijk met de verwisseling der paarden krijgt

men ook een' anderen postrijder ; maar al die post-

rijders zijn gewoonlijk even zoo zeer als de koets

met modder bespat. Onze eerste was als een regte

smerige Engelsche bakker gekleed; de tweede ge-

leek wel naar een' Russischen boer: want hij had

eene opengeslagen duffelsche buis aan met een' bon-

ten kraag, welke om zijne middel met een saaijet-

ten sjerp zat vastgemaakt; een' grijzen broek, ligt-

blaauwe handschoenen en eene muts van beerenvel.

Het. had inmiddels zwaar begonnen te regenen, en

daarenboven viel er een gure mist, die ons door de

huid heendrong. Ik maakte met groot genoegen van

een oogenblik, waarin wij pleisterden, gebruik, om

eens regt op mijne beenen te komen, het water van

mijn' reismantel af te schudden , en het gewone anti-

matigheids-genootschappelijke vocht in te nemen , ten

einde mij tegen eene verkoudheid te beveiligen.

Toen ik mijne plaats weder innam, bespeurde ik,

dat er een nieuw pakje boven op de koets gelegd

was, hetwelk ik voor eene groote viool in eene

bruine kast aanzag. Voordat wij eenige mijlen ver-

der waren gekomen, ontdekte ik evenwel aan het

boveneinde een gladlederen petje en aan het bene-

deneinde een paar modderige schoenen, en bij ver-

der onderzoek bleek het mij een kleine jongen te
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zijn ia een' snuifkleurigen rok gestoken, die zijne

armen zoo digt in zijne zijzakken gestoken hield

,

dat zij wel tegen zijn lijf aan gebonden schenen. Ik

vooronderstel, dat hij een neefje of iets dergelijks

van den postrijder zal geweest zijn ; want hij lag bo-

ven op al de pakgoederen, niet zijn' neus in den

regen, en behalve alleen wanneer eene verandering-

van ligging zijne schoenen met mijn' hoed in aan-

raking bragt, kwam het mij voor, dat hij sliep. Ein-

delijk , bij gelegenheid dat wij ergens ophielden

,

stond dat figuurtje op, zoodat het de hoogte van

ongeveer drie voeten en zes duimen bereikte , en mij

strak aanziende, merkte het op een' piependen toon

en met een voorkomen van eene hooge bescherming

aan : ;> Nu , vreemdeling ! mij dunkt gij zult het hier

wel zoo genoegelijk als op een namiddagtoertje in

E?igeïa?id vinden, niet waar?"

Het landschap, dat in den beginne vervelend ge-

noeg was geweest, werd gedurende de laatste tien

of twaalf mijlen bevallig. Onze weg slingerde zich

door de vermakelijke vallei van de Susquehannah.

Die rivier, met talrijke groene eilanden bezaaid, lag

aan onze regterhand , en aan onze linkerhand lag een

steile bergkant vol klipstukken en met donkergroene

pijnboomen beplant. De mist , die zich in allerlei

zonderlinge gedaanten aan ons voordeed , bewoog

zich langzaam boven het water, en de avondscheme-

ring zette aan alles een voorkomen van geheimzin-

nige stilte bij, hetwelk er het fraai aanmerkelijk van

verhoogde.

Wij gingen de rivier over op eene houten brug

.

die. van rondom boven en ter zijde van ons bedekt
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was, en bijkans eene mijl in de lengte besloeg. Het

was er stikdonker ; want de zware balken kruisten

er elkander in alle rigtingen , en door de wijde reten

en scheuren van den vloer zagen wij de rivier laag

in de diepte als met duizenden van oogen glinste-

ren. Wij hadden geene lantarens, en terwijl de

paarden door die plek heen naar het veraf zijnde

licht in de verte heendraafden
;
scheen het alsof er

geen einde aan zou zijn. Het kwam mij in den aan-

vang, terwijl wij er hard over heen rolden en het

doffe gedreun rondom ons wederkaatst werd , voor

alsof ik een' benaauwden droom had; want zoo iets

is mij meermalen overgekomen, en dan zeide ik al-

tijd: 3) Neen, dat kon niet waar zijn."

Eindelijk evenwel kwamen wij in de straten van

Harrishurgh uit , welker flaauwe lantarenlichten

,

akelig van een' natten grond teruggekaatst, geene

zeer vrolijke stad beschenen. Wij zaten weldra op

ons gemak in een logement , hetwelk , hoezeer klei-

ner en geringer dan vele , die wij reeds gezien had-

den, boven die allen in mijne herinnering verheven

staat , omdat ik er in den logementhouder den dienst-

vaardigsten, bescheidensten en wellevendsten man

ontmoette, waar ik ooit mede te doen heb gehad.

Alzoo wij niet voor in den namiddag onze reis

vervolgen zouden
,

ging ik 's anderendaags na het

ontbijt een weinig wandelen. Men toonde mij een

gevangenhuis naar het stelsel van dat van Phila-

delphia gebouwd, hetwelk eerst onlangs voltooid en

nog door geene gevangenen bewoond was \ den stronk

van een' ouden boom, waaraan Harris, de eerste

Kolonist alhier (naderhand onder denzelven begra-
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Ven) , door eenige vijandelijke Indianen, met de blok-

ken voor zijn brandstapel om hem been, gebonden

werd , toen de verschijning van een' troep zijner me-

debroeders aan de overzijde van de rivier hem nog

bij tijds redde; de vergaderzaal van het wetgevend

ligchaam (want ook hier was zulk eene bijeenkomst

ijverig met hare beraadslagingen bezig), en eenige

andere merkwaardigheden van de stad.

Ik stelde veel belang in het nazien van een aan-

tal overeenkomsten, van tijd tot tijd met de arme

Indianen gesloten, door hunne Opperhoofden in het

tijdstip van derzelver bekrachtiging geteekend en on-

der de archiven van de stedelijke Secretarie bewaard.

Die onderteekeningen , natuurlijkerwijze door hunne

eigene hand er opgesteld , zijn ruwe omtrekken van

de dieren of wapentuigen \ naar welke zij zich noem-

den. Zoo maakte bij voorbeeld de » Groote Schild-

pad" met pen en inkt eene ruwe schets van eene

groote schildpad; de » Buffel" schetste een' buffel,

en de »Krijgsbijl" plaatste eene ruwe teekening van

dat wapen voor zijn merk. Even zoo ging het met

den :>Boog," den »Visch," den » Skalp ," de » Groote

Kano" en het gansche zootje.

Bij het zien van die zwakke en onvolmaakte voort-

brengsels uit handen , die den sterksten boog tot aan

het einde van den langsten pijl gespannen, of eene

veder met den kogel van eene buks door midden ge-

schoten zouden hebben, kon ik niet nalaten te denken

aan Crabbe's beschouwingen over de Parochiale Re-

gisters en de onregelmatige letters met eene schrijfpen

getrokken door lieden die een' gansenen akker lang

van het eene einde tot het andere zuiver regt weten
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om te ploegen. Evenmin kon ik nalaten eene treu-

rige gedachte te wijden aan die eenvoudige strij-

ders, wier handen en harten aldaar in alle trouw

en opregtheid te lezen waren, en die eerst in ver-

volg van tijd van de blanken leerden , hoe men doen

moest om zijn woord te breken en verdragen of

overeenkomsten te beknibbelen. Ik dacht er te ge-

lijk bij , dat het mij niet verwonderen zoude , indien

de ligtgeloovige »Groote Schildpad" of de » Kleine

Bijl" zijn merk dikwijls onder een verdrag had ge-

plaatst, waarvan hem de ware inhoud niet voorge-

lezen was, en op die manier ik weet niet wat weg-

gegeven , alwaar hij zich naderhand als een vreem-

deling in zijn geboorteland bevond*

Onze gastheer gaf ons vóór den tijd van het mid-

dagmaal te kennen, dat eenige leden der wetgeven-

de Vergadering zich voorstelden ons dè eer te be-

wijzen van ons een bezoek te geven. Hij had de

goedheid gehad van ons de kamer van zijne vrouw

af te staan, en toen ik hem verzocht hen bij ons

te laten binnenkomen, zag ik hem bezorgde blikken

naar het zindelijke vloerkleed slaan; doch alzoo ik

toen over iets anders dacht, schoot de oorzaak van

zijne vrees mij toen niet in.

Het zoude niet alleen voor al de belanghebbenden

aangenamer geweest zijn zonder dat het eenigzins

tot nadeel van hunne onafhankelijkheid had gestrekt

,

indien eenige van deze heeren een weinig het voor-

oordeel voor de kwispedoren ontzien, en zich zelfs

voor dit oogenblik aan de conventionele ongerijmd-

heid van een' neusdoek te gebruiken, onderworpen

hadden

.
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Het bleef hard doorregenen, en toen wij na den

maaltijd naar de kanaalboot gingen (want met deze

moesten wij thans verder reizen), was het weder

nog even nat en onaangenaam. Het gezigt van die

kanaalboot, waarin wij drie of vier dagen zouden

moeten doorbrengen, was ook niet zeer opbeurend,

alzoo hetzelve ons vrij wat zwarigheid ten aanzien

van het plaatsen der passagiers en andere huishou-

delijke inrigtingen aldaar aan boord deed te gemoet

zien.

Met dat al daar lag ons vaartuig van buiten

naar eene barge met eene kleine kajuit gelijkende

,

en van binnen naar eene kermiskaravaan. Want de

heeren waren er. omtrent geplaatst zoo als in die ge-

makkelijk te vervoeren museums van halve stuiver's

natuurwonderen , en de dames waren van hen ge-

scheiden door middel van eene roode gordijn, naar de

manier van de reuzen en dwergen dierzelfde schouw-

plaatsen , wier afzonderlijk leven voor het oog van an-

deren dient verholen te blijven.

Daar zaten wij nu en keken in stilte naar de rij

kleine tafeltjes , welke zich aan weerskanten van de

roef uitstrekte , en luisterden naar het druppelen en

kletteren van den regen op de boot , en het ruischen

van denzelven op het water, totdat de spoortrein

aankwam , waarvan wij de passagiers , indien er wa-

ren, die mede wilden gaan, moesten afwachten.

Eene groote menigte koffers werden boven op het

dek gezet , en verscheidee heeren , die allen druip-

nat waren
,
gingen rondom den kagchel zitten , waar-

op hunne kleederen zoo hard begonnen te stoomen,

als het de schoorsteen van de stoomboot had kunnen
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doen. Het zoude ontegenzeggelijk aangenamer ge-

weest zijn, indien de regen, die thans nog harder

dan te voren nederplaste, toegelaten had, dat wij

een venster openden, of indien ons aantal een wei-

nig minder dan dertig geweest was; doch men had

naauwelijks den tijd om zoo ver te denken , toen er

drie paarden achter elkander voor eene lijn gespan-

nen werden , een knaap , die op het voorste ging

zitten, met zijne zweep klapte, het roer knarste en

piepte , en onze reis een' aanvang nam.
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Alzoo de stortregen niet ophield, bleven wij allen

beneden, de druipnatte heeren rondom den kagchel,

alwaar zij door de werking van het vuur langzamer-

hand als met eene soort van honigdauw overtogen

werden; de drooge heeren lagen zoo lang als zij

waren op de banken, of met hun gezigt voorover

op de tafeltjes te sluimeren, of liepen heen en we-

der in de kajuit, hetgeen een man van middelbare

lengte, zonder van het schuiven tegen den zolder

kale plekken op het hoofd te krijgen, bezwaarlijk

doen kon. Tegen zes uren werden al de kleine ta-

feltjes naast elkander gezet, om er ééne lange van

te maken , en iedereen ging achter thee en koffij,

brood en boter , zalm , elft , lever , biefstuk , aard-

appelen, pekelvleesch , ham, gehakt, sausijzen en

worst zitten.

» Wilt gij," vroeg mijn buurman, die tegen mij

over zat, terwijl hij mij een' schotel met aardappe-
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len, in melk en boter gestoofd , in de handen gaf

:

:>Wilt gij ook iets van dit gedoente proeven?"

Er zijn weinig uitdrukkingen , die zulk eene uit-

gestrekte beteekenis hebben als dat woord van » ge-

doente." Komt gij in eene landstad , alwaar gij

iemand te spreken hebt, dan zal u zijn bediende

zeggen , dat hij juist » met zijn gedoente" bezig is

;

waardoor gij te begrijpen hebt , dat hij bezig is zijn'

rok aan te trekken. Aan boord van eene stoom-

boot vraagt gij een van uwe reisgenooten of het

ontbijt haast klaar zou zijn, en hij zal u vertellen,

»ja, want straks toen ik beneden was waren zij met

de tafel aan hun gedoente/' dat wil met andere

woorden zeggen, dat zij de tafel dekten. Vraagt

gij een' kruijer uwe pakkaadje bijeen te houden,

dan bidt hij u niet ongerust te zijn, want dat hij

»het gedoente" voort bezorgen zal, en beklaagt gij

u over eene ongesteldheid, dan geeft men u den

raad u naar doctor die of die te begeven, die dat

^gedoente" wel knaphandigjes beredderen zal.

Ik vroeg eens in een logement , alwaar ik mij op-

hield, eene flesch heeten wijn, en moest er lang

naar wachten ; eindelijk werd zij op de tafel gezet

,

en de herbergier verontschuldigde zich en zeide bang

geweest te zijn , dat de flesch n niet goed in zijn ge-

doente" was. Ik herinner mij insgelijks , dat ik zoo

eens aan een' postwagen-maaltijd een' regt barschen

reiziger den knecht, die hem een' schotel met on-

gaar biefstuk aanbood, of hij dat nu Gods goede

gaven in haar behoorlijk "gedoente" op de tafel

brengen heette?

Ik moet erkennen , dat de spijs , welker toediening
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gelegenheid tot deze uitweiding gegeven heeft , al

een weinig gulzig naar binnen geslagen werd , en

dat de heeren hunne messen en vorken vrij wat

dieper in hun keelgat staken , dan ik het te voren

ooit door andere, behalve goochelaars, had zien

doen; maar aan den anderen kant is het waar, dat

geen van hen plaats aan de tafel nam, voordat de

dames gezeten waren, en geene de minste beleefd-

heid verzuimden, om het haar gemakkelijk te ma-

ken. Ik heb ook nergens, waar ik in Amerika

geweest ben , eene vrouw aan de allerminste onbe-

leefdheid , ruwheid of zelfs onoplettendheid blootge-

steld gezien.

Onder het eten had de regen , die door het stroo-

mend nedergudsen vermoeid scheen , opgehouden

,

en men kon naar boven op het dek gaan, hetgeen

een groot gemak was , hoezeer het dek weinig ruim-

te opleverde , te meer , omdat er onder de presen-

ning zoo veel pakgoederen opeengestapeld lagen , dat

er aan weerskanten slechts eene smalle ruimte over-

bleef , alwaar men niet konde loopen , zonder gevaar

van over boord in de vaart te tuimelen. Ook was

het mij in het eerst een weinig lastig bij elke vijf

minuten te moeten bukken, zoodra de man, die aan

het roer stond, begon*te roepen: «Past op de brug!"

of somtijds als de roep luidde; «past op de lage

brug," plat op mijn buik te moeten gaan liggen.

Doch de gewoonte maakt iemand met alles gemeen-

zaam , en het aantal der bruggen was zoo groot,

dat het weinig moeite kostte er aan te gewennen.

Toen het avond werd en wij de eerste heuvelrij

in het gezigt kregen , die het begin van het Alleg-
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^öwy-gebergte uitmaken , begon het landschap , het -

welk tot dusverre onbelangrijk was geweest, zich

stouter en treffender voor te doen. De grond rookte

van de natheid na zulke hevige regenbuijen, en het

gekwak der kikvorschen (dat in deze streek onge-

loofelijk is) hield niet op ons overal te vervolgen.

De lucht was wel bewolkt, maar de maan scheen er

toch doorheen, en toen wij de Susquehannah over-

staken, over welke eene opmerkenswaardige houten

brug ligt met twee jaagpaden , zoodat het eene jaag-

span het andere ontmoetende, beide er zonder ver-

warring kunnen overkomen , —• was het uitzigt

woest en verheven.

Ik heb gezegd , dat ik mij met opzigt tot de schik-

kingen der slaapplaatsen aan boord van deze boot

eenigzins bezorgd maakte. Ik bleef in dien toestand

van ongerustheid tot nagenoeg te tien ure toe , wan-

neer ik naar beneden gaande , aan weerskanten van

de kajuit drie lange rijen boekenkastplanken op tou-

wen hangende zag , die men gezegd zoude hebben

,

dat voor boekdeelen van klein-octavo formaat ge-

schikt waren. Dat zamenstel een weinig van na-

derbij opnemende (alzoo ik mij verwonderde in zulk

eene plaats zoodanige letterlievende toebereidselen aan

te treffen,) vond ik op elke plank eene soort van

mikroskopiek beddelaken en deken. Hieruit begon

ik schemerachtig op te maken , dat de passagiers de

boekenkast zouden vullen en tot aan den morgen toe

er in gevlijd zouden worden.

Ik werd in dat vermoeden bevestigd, toen ik

eenige mijner reisgenooten aan een der tafeltjes

rondom den kapitein van de boot verzameld zag , en
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met al de bezorgdheid van ware spelers op hun ge-

laat geteekend, bezig met hunne loten te trekken.

Andere liepen met kleine stukjes kaartpapier in hun-

ne hand naar de planken en zochten het nommer

op , hetwelk overeen kwam met dat , hetwelk zij ge-

trokken hadden. Zoodra zulk een gentleman zijn'

nommer gevonden had , stelde hij zich in het bezit

van zulk eene plank, door zich uit te kleeden en

naar bed te kruipen. De snelheid van den over-

gang, waarmede een hartstogtelijke speler in een'

snorkenden slaper veranderde , had de zonderlingste

uitwerking op mij , welke ik ooit ondervonden heb.

Wat de Ladies aanging, die lagen reeds op één oor

achter de roode gordijn , welke zorgvuldig toegescho-

ven en in het midden vastgehaakt werd; maar de-

wijl elk zuchtje, of kuchje, of fluistering achter die

gordijn volkomen hoorbaar was , bleven wij nogtans

ten volle van haar gezellig bijzijn overtuigd.

De beleefdheid van den kapitein had mij aan eene

plank geholpen in een' hoek nabij die roode gordijn,

alwaar ik min of méér van den grooten hoop der

slapenden afgescheiden lag , en met dankbare erken-

tenis voor zijne vriendelijke opmerkzaamheid begaf

ik er mij heen. Toen ik er de maat nader van nam

bevond ik , dat het juist de wijdte was van een ge-

woon velletje Bath-postpapier , en zag mij dus ta-

melijk verlegen, ten aanzien van de manier om er

op te gaan liggen. Doch alzoo de plank eene van

de onderste rei was , nam ik het besluit van op den

grond te gaan liggen en er mij zachtkens op te la-

ten vallen , en zoo als ik er op gerold zoude zijn

,

^oodra ik de matras aanraakte , hetzij dan met mijn*

17
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rug of met mijn gezigt, al naar dat het uitviel, er

den nacht door op te blijven liggen. Omhoog kij-

kende , maakte ik mij tamelijk verlegen , ziende

dat de plank boven mij wel een half el naar bene-

den zakte, en dat er een zeer zwaarlijvig gentleman

boven mijn hoofd hing, dien de dunne koorden ter

naauwernood zouden kunnen houden , zoodat ik

ernstig over den rouw van mijne vrouw en mijne

familie begon te denken, ingevalle hij des nachts

eens naar beneden komen mogt. Doch dewijl ik

zonder eene geweldige inspanning van ligchaams-

krachten niet kon opstaan , en de Ladies daardoor

verontrust zou hebben; daarbij niet wist waar ik

heen zoude, al kon ik er ook uit komen, sloot ik

mijne oogen voor het gevaar en bleef waar ik was.

Een paar bijzonderheden met betrekking tot de

klassen der maatschapij, welke van die booten ge-

bruik maken, zijn eene stellige daadzaak, Of zij

zijn zoo rusteloos van aard, dat zij den gansenen

nacht door niet slapen , of zij spuwen zelfs in hunnen

droom, hetgeen eene opmerkenswaardige mengeling

van het werkelijke en het denkbeeldige zoude ople-

veren. Den ganschen nacht door en ook al de an-

dere , die ik op dit kanaal doorbragt , kan ik zeg-

gen, dat de spuwstorm niet ophield, en e'e'ns had

mijn rok een* orkaan van vijf gentlemans te gelijk

uit Ie houden , die in eene regtstandige rigting werk-

te, en zoo doende Reid's theorie over de stormen

ten volle bevestigde. Ik was genoodzaakt hem 's mor-

gens op het verdek uit te spreiden en hem met

schoon water af te boenen , voordat hij in een' toe-

stand was, dat ik hem weder kon aantrekken.
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Wij stonden 's morgens tusschen vijf en zes uren op,

waarna sommige van ons zich naar het dek begaven,

om het bootsvolk in de gelegenheid te stellen van de

planken weg te nemen, terwijl anderen, daar de

ochtend zeer koud was , rondom den verroesten kag-

chel gingen zitten, en er den rooster van rijkelijk

bedeelden met die vrijwillige geschenken , waarmede

zij den gansenen nacht door niet karig waren ge-

weest. Het waschgereedschap was op weinig na zoo

als de vroegste wereldbewoners het gehad zullen

hebben. Een tinnen lepel met eene ketting aan het

verdek vastgeklonken , diende eiken gentleman , die

het noodig oordeelde zich te wasschen (want sommi-

ge van hen waren boven die zwakheid verheven)

,

om het troebel water uit het kanaal op te scheppen,

hetwelk hij dan in eene tinnen kom overgoot , die

op dezelfde manier vastgemaakt was. Er was ook

een gemeene handdoek , die tot een algemeen gebruik

diende. Wijders hing er boven een klein schéer-

spiegeltje, in de onmiddellijke nabijheid van het

brood , den beschuit en de kaas , een algemeene

kam met een schuijertje.

Te acht ure, nadat de planken weggenomen en

de tafeltjes tegen elkander gezet waren
,

plaatste

zich iedereen aan de tafel, die van al de vorige

geregten voorzien was. Sommige schenen er op

gesteld te zijn, om van dat alles een mengelmoes

te maken , en namen het daarom te gelijk op

hun bord. Iedereen stond , na zijne bekomst te

hebben , op en ging heen. Toen allen met alles

gedaan hadden , werden de restanten weggehaald

,

en een der tafelbedienden op nieuw in de rol van

17*
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een' barbier Jen tooneele tredende , schraapte al dege-

nen die verlangden geschoren te worden, terwijl de

overigen daar vroom naar keken , of met een nieuws-

blad in hunne handen zaten te gapen. Het diné

was eene herhaling van het dejeuné, met weglating

van de thee en de koffij ; tusschen het soupë en het

dejeuné bestond even weinig onderscheid.

Er was een man aan boord van de boot met een

frisch kleurig gelaat, en een peper en zout pakje

aan , die de nieuwsgierigste vraagal was , welken

men zich kan verbeelden. Hij sprak niet anders dan

vragenderwijze. Hij was een verligchamelijkt ver-

hoor. Hij mogt zitten of staan, loopen of eten,

overal was hij van top tot teen een vraagteeken. Er

zat er hem een in elk van zijne oogen, in zijne

beide hoogopgestoken ooren; nog een paar op zijn'

stompneus en op zijne kin ; ten minsten nog een half

dozijn in de hoeken van zijn' mond , en het grootste

yan alle in zijn haar, dat in eene vlaskuif boven

zijn voorhoofd zamengekamd zat. Hij had geen'

knoop aan zijn' rok, die niet scheen te zeggen:

"Welnu? Wat is dat? Zegt gij iets? Zeg het nog

eens, wilt gij wel?" Hij was altijd klaar wakker,

even als de betooverde bruid , die haren man tot

razernij bragt; altijd rusteloos; altijd hakende naar

een antwoord; altijd zoekende naar hetgeen hij ner-

gens vond. Een vent, gelijk hij was, heeft er ner-

gens elders bestaan.

Ik droeg destijds een' bonten pels, en voordat

wij nog van de kaai waren afgestoken , had hij mij

reeds gevraagd wat hij kostte , waar en wanneer ik

hem gekocht had ; welke soort van bont het was

,
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hoe zwaar die pelterij woog en welke er de prijs

Tan was. Nu kwam de beurt aan mijn horologie,

en hij vroeg mij wat dat wel kostte , en of het een

Fransch werk was , en waar ik het gekocht had
,

en hoe ik het gekocht had, en of ik het gekocht

of ten geschenke gekregen had , en hoe het liep

,

en waar de spil voor het opwinden zat en wanneer

ik het opwond , 's avonds of 's morgens , en of ik

wel eens vergat het op te winden, en als mij dat

gebeurde, hoe ik het dan wel maakte? Waar ik

het laatst geweest was ; waar ik het eerst heen ging,

en waar ik naderhand heen zou gaan , en of ik den

President gezien had, en wat hij zeide, en wat ik

zeide, en wat hij zeide toen ik dat gezegd had? »Nu

Lord! nu! Vertel er mij iets van!"

Toen ik bespeurde, dat niets hem kon tevreden

stellen, ontweek ik al zijne vragen na de eerste

twee dozijnen, en wendde vooral mijne onwetendheid

voor , ten aanzien van de soort van bont , waarvan

mijn pels gemaakt was. Of het vanhier kwam, of

dat mijn pels hem zoo bijzonder aanstond, kan ik

niet zeggen , maar hij liep mij , terwijl ik wandelde,

steeds achterna en bewoog zich , zoodra ik mij be-

woog, om hem des te beter te bekijken
;
ja dikwijls

kroop hij met gevaar van zijn leven in een naauw

hoekje , om het genoegen te hebben van er zijne

hand tegen den draad op over heen te strijken.

Wij hadden behalve dezen nog een sujet van een

anderen aard bij ons. Deze was een man met een

langwerpig, schraal gezigt, van middelbaren leeftijd

en middelbare gestalte, wiens kleeding van eene

kleur was
,

gelijk ik nooit voorheen gezien had. Ge-
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durende het eerste gedeelte van de reis hield hij

zich volmaakt stil; en ik geloof waarlijk niet, dat

ik meer dan hem gezien zoude hebben, tenzij de

omstandigheden hem, even gelijk het met veel groo-

te mannen gaat , in het licht hadden gebragt. De

zamenschakeling van voorvallen, die hem deed op-

merken, was kortelijk deze

:

Het kanaal loopt tot aan den voet van het ge-

bergte, en houdt aldaar, zoo als natuurlijk is, op.

De passagiers worden met een rijtuig over land ver-

der gebragt, en vervolgens in eene andere kanaal-

boot opgenomen , die een tegenhanger van de vorige

is, en hen aan den anderen kant ligt af te wach-

ten. Er zijn dus twee verschillende kanaalbooten

,

waarvan de eene de » Expresse" en de andere (die

goedkooper is) de «Pioneer" (Volkplanter) heet. De

Pioneer komt het eerst aan den berg en blijft het

volk uit de "Expresse" afwachten; en de passagiers

van de twee booten worden gelijktijdig overgebragt.

Wij behoorden in de » Expresse" te huis , maar nadat

wij over den berg gegaan en bij de tweede boot

gekomen waren, kregen de eigenaars het in hun

hoofd , om al de passagiers van den » Pioneer" mede

in te nemen , zoodat wij thans zekerlijk vijf en veer-

tig in getal waren, en het nieuwe bootje was niet

van dien aard, dat het ons eene betere nachtrust

voorspelde. Onze lieden gingen er, zoo als in die

gevallen meesttijds gebeurt, over aan het pruttelen,

maar lieten niettemin de boot met hare gansche

vracht afsteken
,
gereed om het kanaal verder op te

varen. Thuis zoude ik er sterk tegen geprotesteerd

hebben , maar dewijl ik hier een vreemdeling was

,
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berustte ik in alles. Doch met dezen passagier was

het anders gelegen. Hij baande zich een' weg mid-

den door de passagiers op het dek. heen
,

(wij ston-

den er bijkans alle bijeen) , en zonder het woord

bepaaldelijk tot iemand te rigten , begon hij met de

navolgende alleenspraak:

»Dat mag ulieden allen naar den zin wezen, dat

mag het , maar mij is het niet naar den zin. Zulke

Oostersche Laaglanders en Bostonners van geboorte

moge het aanstaan , maar mij zou het niet aanstaan,

in het geheel maar niet; en er is toch maar e'én

weg op ; en daarom hoort , weet ge wat , ik ben van

de bruine bosschen van den Mississipi, dat ben ik,

en als mij de zon beschijnt , dan schijnt hij maar —
eventjes. Waar ik woon schijnt de zon niet, daar

flikkert zij maar. Neen, — ik ben een bruine

boschbewoner. Ik ben geen wittebroodskind. Waar

ik woon vindt men geene gladde jongens. Wij zijn

daar ruige mannen. Dat zou ik denken. Zijn er

al van die Oostersche Laaglanders en Bostonners van

geboorte
,
goed , ik ben er blijde om , maar ik ben

niet van dat geslacht noch van die kom af. Neen.

Dit gezelschap liier moet een weinig in zijn gedoente

gebragt worden, dat moet het. Ze zullen den reg-

ten man in mij vinden, dat zullen ze. Zij zullen

geen' schik in mij hebben, waarachtig niet. Dat

heet ik toch het hout wat te hoog opstapelen, dat

doe ik." Bij het einde van elke dier korte volzin-

nen draaide hij zich op zijne hielen om en liep den

anderen kant op , eensklaps blijvende staan , en al

weder omkeerende, zoodra hij eenige woorden ge-

sproken had.
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Het is mij onmogelijk te zeggen , welke schrik-

barende beteekenis er wel in de woorden van dien

bruinen boschkadraaijer liggen mogt, maar ik weet

wel, dat de andere passagiers hem met eene soort

van bewonderende ijzing aanstaarden , dat de boot

weder naar de kaai werd gehaald, en dat wij zoo

veel volk van den » Pioneer" aan wal zettedcn, als

wij met dreigen en uitjouwen maar kwijt konden

worden»

Toen wij weder heengingen, waagde het een der

stoutmoedigsten aan boord, tegen den blijkbaren

bewerker van deze verbetering onzer vooruitzigten

,

te zeggen: »Wij zijn u grooten dank schuldig, Sir!"

waarop de bruine boschbewoner met zijne hand

zwaaijende en als te voren op en neder loopende,

hem ten antwoord gaf : » Neen , dat zijt gij niet. Gij

zijt niet van mijn geslacht. Gij moogt voor u zel-

ven handelen , dat moogt gij. Ik heb u den weg

gewezen. De Oostersche Laaglanders en de zoetc-

papskinderen kunnen dien opgaan, als zij willen.

Ik ben geen melkmuil, waarachtig niet. Ik ben

van de bruine bosschen van den Mississipi , dat

ben ik," en zoo ging het al voort. Men kwam
eenparig overeen, dat hij, uit aanmerking van zijne

goede dienst , een der tafeltjes gedurende den nacht

tot zijn bed zoude hebben
;

(om die tafeltjes wordt

altijd heftig gekampt) en voor het overige van de

reis had hij het warmste hoekje bij den kagchel.

Ik kon evenwel niet bespeuren, dat hij er iets an-

ders deed dan zitten, en ik vernam zijn geluid niet

weder, voordat ik onder het gewoel en de drokte

van het afladen der goederen in het donker te Pitts-
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burg over hem heen struikelde , terwijl hij op den

trap van de kajuit zijn' cigaar zat te rooken. Toen

hoorde ik hem met een' uitdagenden lach bij zich-

zelven pruttelen : » Ik ben geen mooije jongen

,

dat ben ik niet. Ik ben van de bruine bosschen

van de Mississipi, verd.... !! dat ben ik." — Ik

moest dus wel gelooven, dat hij al dien tijd niet

had opgehouden dat te zeggen, hoezeer ik, door

mijne Koningin en mijn land daartoe opgeroepen,

dit gedeelte van mijne geschiedenis met geen eed

zoude willen bevestigen.

Aangezien wij in de orde van ons verhaal Pitts-

burg evenwel nog niet bereikt hebben, mag ik hier

ter loops toch aanmerken, dat zulk een ontbijt het

minst begeerlijke maal van den dag was , alzoo er,

behalve de geuren van al die reeds vermelde spij-

zen , de lucht van genever , whiskey , brandewijn en

rum van het nabijzijnde buffet , behalve den stank

van gemeenen tabak , opgesnoven werd. Vele der

passagiers waren alles behalve zindelijk op het arti-

kel van hun linnengoed , hetwelk op onderscheidene

plaatsen even zoo geel was als de kleine beekjes,

die hun onder het kaauwen van den tabak uit de

hoekjes van den mond stroomden en aldaar opdroog-

den. Ook was de dampkring niet ten volle vrij van

de fluisterende zefiertjes uit de dertig bedden, wel-

ke kort te voren eerst weggenomen waren , en wel-

ke ons nog verder herinnerd werden door de hier

en daar op het tafellaken verspreide sporen van eene

soort van wild, die op de spijskaart niet aangetee-

kend stond.

En toch — in weerwil van al die ongemakken —
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die voor mij zelfs iets bijzonder luimigs in zich had-

den — was er in die manier van reizen veel, het-

geen mij in dat oogenblik genot verschafte , in het-

welk ik mij met genoegen herinner. Zelfs het loo-

pen met een' blooten hals, te vijf ure in den mor-

gen uit de dompige kajuit naar het modderige ver-

dek , het opscheppen van het ijskoude water , het

dompelen van het hoofd daarin en het versch en

frisch van de koude weder uithalen van hetzelve,

was zeer heilzaam. Het hard , vrolijk loopen langs het

jaagpad tusschen dien td en het ontbijt , wanneer

elke ader van kracht en gezondheid scheen te tin-

telen; de fraaiheid van den opkomenden dag, wan-

neer het licht op al de voorwerpen begon te spe-

len ; de trage beweging van de boot , terwijl men

lui en vadsig op het dek naar den blaauwen hemel

iag te kijken; het stil voorbijglijden bij den avond

van de donkere heuvels met lommerrijke boomen

beplant, en somtijds van den rooden gloed besche-

nen der vuren, rondom welke menschen lagen, die

voor ons oog verborgen waren ; het flonkerend schijn-

sel der starren, terwijl geen gedruisch van wielen

of stoombuizen of iets anders ons stoorde , dan al-

leen het kabbelen en klotsen van het water tegen

de plecht van onze boot : dat alles waren louter ge-

noegens.

Dan waren het weder nieuwe gehuchten en op

zichzelve staande blokhutten en geraamten van woon-

huizen, vol belang voor vreemdelingen uit een oud

gewest : stulpen met ovens er bij , van buiten van klei

gemaakt , en varkenskotten , die ten naasten bij zoo

goed waren, als de woningen voor de menschen: gebro-
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ken vensters met afgedragen hoeden , oude broeken

,

oude planken , lappen van dekens of stukken papier

gestopt , en eigengemaakte aanregtbanken buiten de

deur in de open lucht, waarop al het gemakkelijk

te tellen keukengereedschap van aarden potten en

pannen in orde geschikt stond. Het was treurig te

zien , hoe op eiken tarwakker de stronken van zware

boomen stonden ; en overal zag men plassen en moe-

rassen vol boomstammen en takken, die uit derzel-

ver ongezond water uitstaken. Somtijds kwam men

in streken, alwaar de kolonisten al de boomen af-

gebrand hadden , waar hunne verminkte en verwon-

de ligchamen in de rondte, even als die van ver-

moorde menschen , verspreid lagen , terwijl nog hier

en daar een geschilde en berookte reuzenstam een

paar verdorde armen naar boven scheen te strek-

ken, als om des hemels wraak over zijne bedervers

in te roepen. Somtijds bij den avond slingerde zich

de vaart door een eenzame bergengte niet ongelijk

aan de Schotsche bergpassen, flikkerde en blonk in

den maneschijn, en was van alle kanten zoodanig

tusschen steile heuvels ingesloten , dat er geen uit-

komen aan scheen, behalve door den engen weg

waar wij langs gekomen waren, voordat zich een

nieuwe steile bergkant vertoonde, die, terwijl wij

hem voorbijvoeren, het licht der maan stremmen-

de, onzen nieuwen koers in schaduw en duislernis

hulde.

Wij waren op een' Vrijdag van Harrisburgh afge-

reisd , en op den Zondag ochtend kwamen wij aan

den voet van het gebergte , waarover de spoorweg-

loopt. Er zijn tien banen , elke uit een hellend vlak
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bestaande ; vijf opgaande en vijf afdalende: teger?

de eerste worden de rijtuigen opgetrokken, en op

de andere langzaam nedergelaten , door middel van

werktuigen aldaar ter plaatse opgerigt. De vlakste

afstanden tusschen beiden worden somtijds door mid-

del van paarden en somtijds door het stoomwerk-

tuig, al naarmate het te pas komt, afgelegd. De

sporen liggen gemeenlijk langs den kant van eene

steile hoogte , en uit het portier van den waggon

kijkende, ziet de reiziger zonder een enkelen steen

of struik er tusschen, regt van boven naar beneden

in den afgrond. De reis wórdt evenwel met de noo-

dige voorzigtigheid gedaan. Er mogen niet meer

dan twee waggons te gelijk vertrekken , en voor de-

ze en dergelijke maatregelen van voorzorg behoeft

men voor geen gevaar beducht te zijn.

Het was zeer vermakelijk, zoo in eene schielijke

beweging en bij een' koelen wind over het hooge

gebergte te reizen , en in eene helder verlichte val-

lei neder te zien, somwijlen door de toppen der

boomen heen het uitzigt krijgende op de hier en

daar verspreide huizen ; op de kinderen , die er voor

de deuren speelden, op de honden, die blaffende

naar buiten kwamen schieten en die wij konden

zien , maar niet hooren ; op de varkens , die bang

wordende naar huis holden ; op geheele huisgezinnen

,

die in hunne ruw aangelegde tuinen zaten; op de

koeijen, die ons met eene stompe onverschilligheid

zagen voorbijsnellen 5 op de mannen , die in hunne

hembdroksmouwen naar hunne onvoltooide wonin-

gen stonden te kijken , en hun' arbeid tegen den vol-

genden morgen overlegden j en dat alles , terwijl wij



DWARS OVER HET ALLEGHANY-GEBERGTE. 269

niet de vaart van een' wervelwind boven hunne

hoofden heen snorden. Alleraardigst was het ook-

wanneer wij zonder eenige andere beweegkracht

,

dan de zwaarte der rijtuigen zelve, eene schuinsche

helling afgereden waren , de locomotief van den trein

losgemaakt, ver achter ons alleen te zien komen

aansnorren als een groot insekt, welks groen en

goud zoodanig in de zon schitterde , dat het , zoo

als ik mij verbeeldde, niemand zoude verwonderd

hebben, als het een paar vleugelen uitspreidende op

eens weggevlogen was. Zeer kort evenwel na ons

bleef het bij het kanaal stil houden, en voordat

wij nog van den steiger afgestoken waren, zagen

wij het den berg weder oprijden met de passagiers,

die onze aankomst hadden afgewacht, om den weg

te gaan afleggen, dien zij ons hadden zien afkomen.

's Maandags avonds kondigden de ovenvuren en

het geklop der hamers langs den oever van het ka-

naal ons aan, dat wij het einde van dit gedeelte

onzer reis naderden. Na het doorgaan van eene

andere sombere plek , — eene groote waterleiding

dwars over de ^élleghany-rhier , welke nog vreem-

der was dan de brug van Harrisburgh , zijnde eene

groote lage houten kamer vol water, — kwamen

wij eindelijk uit op zulk een haveloos achtergedeelte

van huizen
,
gangen en trappen , als men doorgaans

bij het water vindt , het moge dan eene rivier , een

kanaal of eene sloot zijn — en wij bevonden ons te

JPittsburg.

Pittsburg gelijkt naar Birmingham in Engeland;

althans de inwoners zeggen het. Met ter zijde stel-

ling van de straten , de winkels , de huizen , de
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waggons , de fabrijken , de openbare gebouwen en

de bevolking, kan het waar zijn: want het ligt ge-

heel en al in een' dikken rook, en is vermaard om
zijne ijzersmederijen. Behalve het gevangenhuis, waar-

van ik reeds gesproken heb, vindt men alhier een

fraai tuighuis en eenige andere inrigtingen. De stad

ligt zeer bevallig aan è& Alleghany-xWwc > over wel-

ke twee bruggen zijn; en de lusthuizen der vermo-

gender inwoners , die de omliggende heuvels bedek-

ken, doen zich vrij sierlijk voor. Wij stapten in

een zeer goed logement af, alwaar wij uitnemend

wel bediend werden. Het was als naar gewoonte

vol vreemdelingen , zeer ruim en pronkte aan al zijne

verdiepingen met eene breede kolonnade.

Wij hielden er ons drie dagen op. Onze eerst-

komende reis zoude naar Cincinnati zijn; en alzoo

hier weder eene stoomboot in het spel kwam, en

er gewoonlijk van die Westersche stoombooten eene

of twee per week in de lucht vliegen , vonden wij

het geraden eerst in omvraag te brengen, welke

der vaartuigen, die tot den togt derwaarts toen op

de rivier gereed lagen , veiligheidshalve het verkies-

lijkste zoude wezen. Een er van, hetwelk de "Bo-

de" heette, werd ons het meest aanbevolen. Reeds

sedert veertien dagen was er het vertrek van dage-

lijks aangekondigd , en nog was het niet gegaan

;

zelfs scheen de kapitein ook nog geen vast besluit

genomen te hebben. Doch dit is zoo de manier:

want als de wet een' vrijen en onafhankelijken bur-

ger zoude verbinden om zijn woord aan het publiek

te houden, wat zoude er dan van de vrijheid van

zulk een' burger worden? Behalve dat , de koophan-
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del brengt zoo* iets mede. En wanneer de passagiers

om den handel bedot en het volk om des handels

wil belemmerd wordt , wie zal dan , zelf een nijve-

rig koopman zijnde , zeggen : » Hier moet een einde

aan komen"?

Door de stelligheid der aankondiging misleid

,

(want ik wist toen dat alles nog niet) maakte ik alle

haast om aan boord te komen; maar inmiddels on-

derrigt wordende, dat de boot zekerlijk niet voor

Vrijdag , den eersten April , varen zoude
7
namen

wij in dien tusschentijd ons gemak nog en gingen

op den middag van dien datum aan boord.



HOOFDSTUK XL

TERSCHE STOOMBOOT. CINCINNATI.

JJe » Bode" was eene der tweedeks stoombooten

,

welke tegen de kaai bij elkander vastgemaakt lagen
?

en die , wanneer men haar van de hoogte der aan-

legplaats af beschouwde , zoo als de hooge overkant

van de rivier er den achtergrond van uitmaakte ,

niet grooter dan een gewoon vaartuig scheen. Er

waren nagenoeg veertig passagiers aan boord , be-

halve de lieden van minderen rang
?

die zich op het

tweede halfdek bevonden , en na verloop van een

half uur of iets minder , werd de reis ondernomen.

Wij hadden voor ons zelven een klein staatsie-

kamertje met twee kooijen er in , hetwelk in de da-

meskajuit uitkwam. In die plaatsing was zekerlijk

iets vertroostends gelegen , te meer , omdat het aan

het achterschip was, en men ons meermalen ernstig

had aangeraden , zoo ver als mogelijk was naar het

achterschip te gaan
?

» omdat de voorste gedeelten der

stoombooten gewoonlijk de luchtreis doen." Zulk eene

waarschuwing was niet geheel overbodig
,

gelijk het

meer dan eenmaal plaats grijpen van zulk een nood-
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ïottig onheil gedurende den tijd van ons verblijf ge-

noegzaam bewezen heeft. Behalve die reden van

tevredenheid was het ons nog een onschatbaar voor-

regt , eene plaats , hoe bekrompen dan ook , te heb-

ben, alwaar men eens alleen konde zijn; en alzoo

de rij der kleine kamertjes, waarvan dit er een

was , elk eene tweede glazen deur hadden , behalve

die van de dameskajuit , welke op een naauw gang-

boord van het vaartuig uitkwam , alwaar de overige

passagiers zelden kwamen , en alwaar men in stilte

het telkens veranderende uitzigt kon beschouwen,

namen wij met groot genoegen bezit van ons nieuw

kwartier.

Indien al de stoompakketten
2

welke ik reeds be-

schreven heb , in het geheel niet geleken naar iets

,

hetgeen wij gewoon zijn op het water te zien, we-

ken evenwel deze westersche booten nog veel ver-

der af van alle denkbeelden , die wij gewoon zijn

ten aanzien van zulke vaartuigen te koesteren. Ik weet

ter naauwernood waarbij die te vergelijken, of op

welke manier ik ze beschrijven zal.

Vooreerst hebben zij noch mast , noch touwwerk,

noch takelaadje, noch want, noch iets van al wat

men gewoonlijk aan zulk eene boot vindt. Even-

min iets in hun voorkomen wat naar een' voorste-

ven, achtersteven, boorden of kiel gelijkt. Behal-

ve dat zij op het water drijven en dat er een paar

raderkasten aan zitten , zoude men ze integendeel kun-

nen aanzien voor iets , hetgeen bestemd is om , men

weet zelf niet waartoe , hoog en droog op den top

van eenen berg te dienen. Er is zelfs geen dek

zigtbaar. Het is niet anders dan eene lange , zwarte,

18
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leelijke bevloering, waar boven een paar ijzeren

schoorsteenen opsteken , met eene ruwe veiligheids-

klep en eene glazen kompasdoos. Wanneer men

dan verder heen naar het water kijkt, ziet men de

zijden met de deuren en vensters der kamertjes zoo

ongelijk door elkander gehutseld , alsof het eene

smalle steeg was , naar den verschillenden smaak

van een dozijn bewoners aangelegd. Dat alles rust

op balken en pilaren, die op eene morsige barge

steunen, welke slechts eenige duimen hoog boven

het water ligt , en in de smalle ruimte tusschen dat

bovenste zamenstel en het dek van die barge vindt

men de stookplaats en machinerie , op zijde aan al

Gods weer en wind blootgesteld en aan al de regen-

buijen, die het onderweg heeft door te staan.

Wanneer men in den donkeren avond zulk eene

boot voorbijvaart en men ziet het geweldige vuur

,

aan al de kracht van den wind, zoo als ik het be-

schreven heb
?

blootgesteld , hetwelk onder het brooze

geschilderde houten zamenstel loeit en raast ; de

machinerie zonder eenige bewaking hare kracht oefe

nende, te midden van een' troep landverhuizers en

landverhuizerskinderen, en dat wel onder het op-

zigt van achtelooze heden, die mogelijk eerst sedert

zes maanden den sleutel tot hare geheimen gekre-

gen hebben ; zoo verwondert men zich , niet dat

er zoo veel noodlottige rampen voorvallen , maar dat

er ééne enkele reis zonder onheil wordt afgelegd.

Van binnen heeft men eene smalle kajuit , welke

over de gansche lengte van de boot heen loopt. Het

ruimste vertrek van die kajuit staat aan weerskan-

ten open. Een gedeelte daarvan en wel dat naar
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den achterkant , blijft voor de vrouwen afgezonderd,

en aan den anderen kant heeft men het buffet. In

het midden staat eene lange tafel met een' kagchel

aan hare beide einden. Het waschgereedschap is

vooraan op de boot , boven op het dek
,
en iets

,

maar niet veel beter dan aan boord van de kanaal-

boot. Men mag in Amerika reizen hoe men wil,

alles wat de zindelijkheid en reinheid des ligchaams

aangaat , is er bij uitstek morsig , en ik geloof zeker,

dat vele van de ziekten aldaar geene andere oorzaak

hebben.

Wij moeten drie dagen aan boord van den » Bo-

de" doorbrengen , en zullen (zonder onheil) maandag

ochtend te Cincinnati aankomen. Men eet er drie-

maal daags. Het ontbijt is te zeven ure , het mid-

dagmaal te half ée'n , en het avondeten te zes ure.

Bij elke van die gelegenheden vindt men een aan-

tal kleine schotels op de tafel, die karig voorzien

worden ; zoodat er met al de vertooning zelden meer

dan voor een vriendenkransje voorhanden is , ten-

zij men bijzonder op een daaldertje bietwortel , eene

snede gedroogd ossen- of pekelvleesch , een weinig

maïs , Indiaansen koren , appelmoes , of op eene

pompoen gesteld mogt zijn.

Sommige lieden bedienen zich van al die lekker-

nijen (en van zoete confituren daarbij) als van een

nageregt op hun gebraden varkensvleesch. Deze zijn

doorgaans die gentlemans en Ladies , die zich over

eene te zware vertering beklagen , maar ook bij hun

ontbijt en bij hun avondeten eene ongehoorde portie

warm brood binnenslikken , hetgeen voor de ver-

tering bijkans even zoo goed is , als een stijf gestopt

18 *
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speldekussen. Zij, die aan zulk eene gewoonte niet

gewend zijn, zitten aandachtig op hunne messen en

vorken te zuigen , totdat zij het met zich zelven eens

geworden zijn , waar zij thans op zullen aanvallen.

Dan nemen zij die weder uit hun' mond , leggen ze

op hun tafelbord neder, bedienen zich zelven van

hetgeen zij magtig kunnen worden , en gaan op nieuwr

te werk. Onder het middageten vindt men op de

tafel geen' anderen drank , dan kruiken vol koud

water. Niemand spreekt zijn' buurman een woord

toe. Geen der passagiers heeft het op zijn gemak,

en het is even als of hun een zwaar geheim op het

hart drukt. Niemand praat, niemand lacht. Er heerscht

geene de minste opgeruimdheid
;

geene de minste

gezelligheid, dan alleen in het spuwen, en dat ge-

schiedt het best rondom den kagchel, als de maal-

tijd volbragt is. Iedereen zit stil en sprakeloos op

zijn' stoel , alsof het ontbijt , het middag- en het

avondeten natuurlijke behoeften waren , welke met

geenerlei genot of vermaak gepaard kunnen gaan.

Zonder die opmerkingen aangaande hun dierlijk

voedsel, zoude men denken dat al de mannen van

het gezelschap uit de geesten van afgestorven boek-

houders bestaan , die voor hun' lessenaar dood zijn

nedergevallen~; met zulk een voorkomen van becij-

fering en berekening zitten zij aan de tafel. Bij

hen vergeleken , zoude een aanspreker met zijn werk

bezig een blijgeestig mensch , en een geraspte brood-

jesmaal een vrolijk feest zijn.

Het slag van volkje is koekkoek een zang. Men

ziet er geen onderscheid van karakter tusschen. Zij

reizen voor dezelfde boodschap, doen hetzelfde vol-
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strekt op dezelfde manier, en bewegen zich in het-

zelfde vreugdelooze kringetje. Als men de gansche

tafel ten einde ziet , zal men bezwaarlijk iemand vin-

den, die niet naar zijn' nabuur gelijkt. Het is in-

derdaad een genoegen tegenover dat vijftienjarig

meisje, met dat snapachtig kinnetje te zitten;

men moet ten haren opzigte erkennen , dat zij het

handschrift van de natuur regt doet wedervaren

,

want van al de snapsters, welke ooit eene slaperige

dameskajuit hebben gestoord , is zij de allerergste

en allerlevendigste. Het lieve schepseltje , dat een

weinig verder van haar af zit , — daar aan het eind

van de tafel— is in de laatst verloopene maand met

dien jongen man getrouwd met zijne zwarte bakke-

baarden, die achter haar zit. Zij gaan zich in het

verre Westen nederzetten, alwaar hij vier jaren ge-

woond heeft , maar alwaar zij nog nimmer geweest

is. Niet lang geleden vielen zij met een' postwagen

omver (een ongunstig voorteeken overal waar zulke

voorvallen niet dagelijks gebeuren) en zijn hoofd
,

dat nog de lidteekenen van eene wond draagt , is

met een' doek omwonden. Zij zelve werd bij die

gelegenheid gekwetst , en lag , zoo vonkelend als hare

oogen thans zijn, eenige oogenblikken zonder besef

op den grond neder.

Nog iets eerder van ons af zit een man, die nog

eenige mijlen verder dan de plaats van zijne eigen-

lijke bestemming wil gaan , om eene nieuw ontdekte

kopermijn op te nemen. Hij brengt een geheel toe-

komstig dorp met zich mede, de geraamten van

eenige hutten, benevens den toestel voor het smel-

ten van koper. Hij brengt er de bewoners insge-
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lijks voor mede. Zij zijn gedeeltelijk Amerikanen

en gedeeltelijk Ieren , en bevinden zich zamen op

het tweede halfdek, alwaar zij zich gisteren avond

bijkans tot middernacht toe vermaakt hebben, met

bij afwisseling pistolen af te vuren en lofliederen te

zingen.

Zij , en de weinigen , die omtrent twintig minuten

aan de tafel gebleven zijn, staan op en gaan heen.

Wij doen hetzelfde , en hernemen , ons kleine staat-

siekamertje doorgaande, onze zitplaatsen op het gang-

boord.

Wij vinden hier overal eene breede rivier, even-

wel op de eene plek breeder dan op de andere.

Hier en daar ligt een groen eilandje met boomen

beplant, hetwelk den stroom in tweeën verdeelt.

Van tijd tot tijd blijven wij eenige minuten stil lig-

gen, hetzij om hout in te nemen, hetzij om bij

eenig gehucht of dorp (ik moest eigenlijk zeggen

stadje, want alles is hier eene stad) passagiers in te

nemen ; maar voor het overige bestaan de oever-

boorden meestal uit wildernissen met boomen be-

groeid, die hier overal reeds in volle blad staan.

Mijlen en mijlen ver treft men in die wildernissen

geene sporen van menschelijk leven of eenige voet-

stappen aan: en men ziet er geene andere beweging

dan die van de blaauwe meerkol, welker kleur zoo

schitterende is en evenwel zoo zacht, dat zij naar

eene gevleugelde bloem gelijkt. Bij tusschenpoozen

ziet men eene blokhut, met haren kleinen van boo-

men bevrijden tuingrond aan den kant van eenen

heuvel liggen, waaruit eene kolom van rook naar

de lucht stijgt. Zij ligt aan den hoek van een tarw-
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veld , hetwelk vol is van leelijke boomstronken , die

wel naar slagters hakblokken gelijken. Op sommige

plekken is de grond eerst sedert kort van de hoo-

rnen bevrijd geworden j de stammen liggen er nog

,

en de bouw van de blokhut heeft eerst in dien eigen-

sten morgen een begin genomen. Terwijl wij zulk

een stuk grond voorbij varen, staat de kolonist op

zijne bijl of op zijn' hamer te leunen, en gaapt

nieuwsgierig het volkje van de wereld aan. De kin-

deren komen uit de hut te voorschijn kruipen , wel-

ke naar eene heidenstulp gelijkt: zij gillen het uit,

als zij ons zien , en klappen van blijdschap in hunne

handen. De honden kijken eerst ons aan, vervol-

gens hunne meesters, als of het hen hinderde, dat

zij in hun' gewonen arbeid gestoord werden , en niets

met vreemdelingen te doen ha*dden. En met dat al

heeft men overal denzelfden voorgrond. De rivier

is buiten hare oevers getreden en zware boomen

zijn in den stroom nedergevallen. Sommige daar-

van hebben er zoo lang gelegen, dat er de stam-

men van niet meer dan geraamten zijn. Sommige

zijn er eerst kortelings in gevallen , met hunne kroo-

nen in de rivier , alwaar nieuwe looten en takken

er uit opschieten. Sommige glijden af in het oogen-

blik waarin gij er naar ziet: en andere hebben er

zoo lang in verdronken gelegen, dat hunne witte

takken midden uit het water opsteken, en naar de

boot schijnen te grijpen , om die onder water te

halen.

Door zulk eene landstreek heen zet het logge vaar -

tuig zijnen loop voort , bij elke wenteling van zijne

raderen zoo geweldig dreunende , dat het genoeg-
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zaam zoude schijnen, om al de Indianen uit den

doodslaap te wekken , die onder ginsche terp be-

graven liggen , welke zoo oud is , dat zware eiken

en andere boomen er in den grond reeds wor-

tel geschoten hebben , en zoo hoog , dat zij zelfs

onder de heuvels , die de natuur rondom haar ge-

plant heeft, voor een' heuvel gelden kan. Het

schijnt , dat de rivier zelve deelt in het gevoel van

medelijden voor de vernietigde volksstammen, die

honderden jaren geleden in hunne onkunde , dat er

blanken waren, alhier genoegelijk woonden, zoo stil

bekabbelt zij den oevergrond van die hoogte , en

er zijn weinig plekken alwaar de Ohio zoo glansrijk

glinstert , dan bij de kreek der Groote Begraafplaats.

Dat alles wat ik thans beschreven heb zie ik

,

terwijl ik op het smalle gangboord zit. De avond-

stond begint langzamerhand het tooneel te overscha-

duwen , en geeft er weder een nieuw voorkomen

aan, terwijl wij een oogenblik stil blijven liggen
y

om eenige landverhuizers aan den wal te zetten.

Het zijn vijf mannen , vijf vrouwen en een klein

meisje. Al hun wereldsche rijkdom bestaat in eene

doos, eene groote kist en een' ouden stoel, die op

zich zelven voor een' heremiet in deze wildernis zou

kunnen gelden. Zij worden in de jol naar den wal

geroeid , terwijl het vaartuig midden in de rivier op

hare terugkomst ligt te wachten j want het water is

ondiep. Zij worden aan den voet van een' hoogen

oeverkant aangebragt, boven welken eenige blok-

hutten staan , die niet dan door een lang slingerpad

toegankelijk zijn. De schemeravond valt, maar de

zon is zeer rood en beschijnt het water en eenige
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der boomtoppen als met een glans van vuur.

De mannen gaan het eerst uit de jol, helpen er

de vrouwen uit , nemen de doos , de kist en den

stoel aan , wenschen de roeijers eene goede reis en

duwen de jol voor hen af. Bij het eerste plassen

van den roeiriem in het water
,
gaat de oude vrouw

op den ouden stoel zitten, aan den kant van het

water en spreekt geen woord. Geen van de ande-

ren gaat zitten , hoewel de kist breed genoeg is voor

hen allen. Zij blijven allen staan op de plek al-

waar zij geland zijn , als of zij steenen beelden wa-

ren en kijken de boot na. Zóó blijven zij eene poos

stil staan , met de oude vrouw op haren stoel in

hun midden , terwijl de doos en de kist op den

oeverkant staan , zonder dat iemand er acht op geeft,

omdat aller oogen op de jol gevestigd zijn. Deze

komt weder op zijde van de boot liggen , wordt er

aan vastgemaakt , de mannen klauteren aan boord

,

de stoommachine wordt in werking gebragt en wij

gaan weder voort. Daar staan zij nog al zonder

eene hand te verroeren. Ik kan hen door mijn'

verrekijker zien , wanneer zij in het donker zich als

stipjes voor mijn oog voordoen : nog blijven zij er

,

de oude vrouw in haren stoel en al de anderen om

haar heen, zonder zich in het minste te bewegen.

Gaande weg verhes ik hen uit het oog.

De avond is donker en wij varen voort onder de

schaduw van den boomrijken oeverkant , die het nog

donkerder maakt. Na een tijd lang onder de som-

bere takken door gevaren te zijn, komen wij op

eene ruimere plek , alwaar de hooge boomen in den

brand staan. De vorm van eiken tak toekent zich
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tegen den donkerrooden gloed af, en naarmate een

suizend avondwindje hen beweegt ^ schijnen zij als

in dat vuur te groeijen. Het is zulk eene vertoo-

ning, als waarvan wij in de vertellingen vanbetoo-

verde bosschen lezen, uitgezonderd dat het treurig

is te zien hoe die fraaije natuurvoortbrengselen zoo

schrikkelijk vernield worden , en er bij te denken

hoe veel jaren er moeten verloopen , voordat de

tooverkracht , welke hen hier schiep, huns gelijken

op nieuw in dezen grond zal voortbrengen. Doch

die tijd zal komen, en wanneer in hunne asch de

groei voor de aanstaande eeuwen wortel geschoten

zal hebben, zullen ook de geslachten dier volgende

eeuwen zich wederom naar die onbewoonde wilder-

nissen begeven , en hunne natuurgenooten van ver

verwijderde steden , welke thans mogelijk nog onder

de baren der zee sluimeren, zullen van oorspronke-

lijke bosschen lezen, alwaar nooit een bijlslag ge-

hoord is , alwaar geenes menschen voet nog ooit

den beplanten grond betreden heeft.

De middernacht en de slaap kwamen al die ver-

tooningen en die gedachten uitwisschen , en toen

het weder ochtend werd, beschenen de morgenstra-

len de toppen der huizen van eene woelige stad , aan

welker breede bestraate kaai onze boot werd vast-

gemaakt, met andere booten, vlaggen en raderen

om haar heen , onder een aanhoudend gedruisch van

menschen. Het was hier even alsof er in een om-

trek van duizend mijlen in de rondte geene wilder-

nis of onbebouwd stuk gronds te vinden was.

Cincinnati is eene fraaije stad ; vrolijk , bedrijvig

en vol beweging. Ik heb weinig plaatsen gezien

,
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die zich op den eersten aanblik zoo voordeelig voor

een' vreemdeling voordoen, met al hare nette witte

en roode huizen , hare welbestrate wegen en hare

voetpaden van glinsterende gebakken steen. Bij eene

nadere kennismaking verliest het ook niet. De stra-

ten zijn er breed en luchtig , de winkelhuizen goed

en de bijzondere woonhuizen ongemeen net en sier-

lijk. De verscheidenheid der laatstvermelde wekt

een denkbeeld van vernuft en vinding , hetwelk voor-

al, wanneer men uit de stoomboot komt, allerge-

noegelijkst is, en als het ware de gerustheid met

zich brengt , dat die eigenschappen toch nog in we-

zen zijn. De lust, om die woonhuizen te versieren

en bevallig voor het oog te maken , bevordert

den smaak voor het planten van boomen , aankwe-

ken van bloemen en aanleggen van fraaije tuinen,

welker aanblik voor hen, die de straten doorwande-

len, onuitsprekelijk aangenaam en verkwikkend is.

Ik was geheel verrukt over het voorkomen van die

stad en derzelver nabijgelegen voorstad van Mount

jiuburn (den Bruinen Berg) , vanwaar de stad tus-

schen een halfrond van bergen omsloten , zich aller-

bevalligst voordoet.

Op den dag na onze aankomst zoude alhier eene

talrijke bijeenkomst van het Matigheids-Genootschap

gehouden worden, en alzoo de weg van dien optogt

voorbij de vensters van ons logement lag , had ik

des morgens toen zij voorbijkwamen , eene zeer

goede gelegenheid van den trein te beschouwen. Hij

bestond uit vele duizenden menschen, die allen le-

den waren van verschillende » Hulp-Matigheids Ge-
nootschappen van het Matigheids Genootschap van
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Washington? en werd voorafgegaan door ambte-

naren te paard, die met bontkleurige sjerpen en lin-

ten vrolijk met den wind fladderende langs den gan-

senen trein op en neder galoppeerden. Er waren

ook muzijkanten bij en eene tallooze menigte vaan-

dels. Over het geheel genomen was het eene vro-

lijke kermisparade.

Voornamelijk stond mij het korps Ieren aan, die

een afzonderlijk genootschap op zich zelven uitmaak-

ten en met hunne groene sjerpen bijzonder in het

oog liepen. Zij droegen hunne vaderlandsche harp

en het portret van vader Mattheus hoog boven hun-

ne hoofden uit. Zij schenen zoo goed gehumeurd

en wèl in hun', schik te zijn als het slechts behoef-

de , en het kwam mij voor dat degenen onder hen,

die het hardste werkten voor hun brood , aldaar ook

de alleronafhankelijkste knapen waren.

De vaandels waren goed geschilderd en wapper-

den vrolijk door de straten. Een was er, waarop

het slaan van Mozes tegen de rots en het springen

van het water op geschilderd stond, en een van de

leden droeg eene geweldige groote bijl , waarmede

hij eene vervaarlijke groote slang een' slag zoude

toebrengen , die van boven van een oxhoofd sterken

drank tegen hem opsprong. Doch de allerbijzonder-

ste trek van dit gedeelte der vertooning was een

groot Allegorisch stuk , door de scheepstimmerlieden

gedragen, aan welks eene zijde het springen en in

de lucht vliegen van de stoomboot » Alcohol" was

afgebeeld, terwijl aan de andere zijde het deugd-

zame schip de » Matigheid" , tot groot genoegen van

den kapitein , de equipagie en de passagiers , met
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een' stijven voor den wind zijne reis vervolgde.

De processie begaf zich , na de stad rondgegaan

te zijn, naar eene bepaalde plaats, alwaar zij naar

luid van het Programma , door de kinderen der

verschillende Matigheidsscholen , onder het zingen

van liederen tot eer der matigheid ontvangen zoude

worden. Ik kwam niet bij tijds genoeg om die

kleine zangers te hooren of iets van die nieuwe (ten

minste voor mij nieuwe) soort van vocaal concert te

kunnen zeggen, maar ik vond op een groot plein

al de genootschappen rondom hunne eigen vaandels

verzameld, en aandachtig naar zijn' eigen spreker

luisterende. Naar het weinige , dat ik er van kon

hooren, te oordeelen, waren de aanspraken zeker-

lijk goed naar de aanleiding van het feest ingerigt;

want zij hadden dien graad van betrekking tot het

koud water , waarop een natte dweil bogen kan

,

maar het voornaamste van de zaak was de betame-

lijke houding van de toehoorders gedurende den

ganschen dag ; want deze was buitengemeen en be -

loofde niet dan veel goeds.

Cincinnati staat voordeelig bekend om zijne vrije

scholen, waarvan het aantal zoo groot is, dat van

de geheele bevolking niet e'e'n kind verstoken is

van de gelegenheid tot eene goede opvoeding, wel-

ke zich jaarlijks tot over de vierduizend kinderen

uitstrekt. Ik heb slechts in eene dier inrigtingen

de leeruren bijgewoond. In de jongensschool, die

vol kleine kabouters was van verschillenden leeftijd,

(van zes tot tien of twaalf jaren toe , denk ik) stel-

de mij de onderwijzer voor , zijne leerlingen een

examen over de algebra af te nemen; maar alzoo
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ik mijne eigene bekwaamheid, om de misslagen te

ontdekken, een weinig mistrouwde , wees ik eenig-

zins verlegen zijn aanbod af. In de meisjesschool

zoude er gelezen worden, en aangezien ik mij voor

die kunst opgewassen gevoelde , toonde ik mijne be-

reidwilligheid om daar iets van te hooren. De boe-

ken werden dus rondgedeeld en een half dozijn

meisjes losten elkander af in het lezen van volzinnen

uit de Engelsche geschiedenis. Doch het was dor

behandeld en ver boven het bereik van die kinderen

,

en toen zij zich door drie of vier drooge brokstuk-

ken over het vredesverdrag van Amiens , en eenige

andere treffende onderwerpen van dien zelfden aard

(zeer natuurlijk zonder ze te begrijpen) hadden door-

gehaspeld
,

gaf ik te kennen , dat ik tevreden was.

Het is zeer mogelijk , dat zij tot die hoogte van den

trap der jeugd geklommen waren , alleen om de be-

wondering der bezoekers te wekken, en dat zij bij

andere gelegenheden op de lagere sporten blij-

ven, maar mij zoude het veel beter hebben aan-

gestaan als ik hen had hooren oefenen in eenvou-

dige lessen, welke zij verstonden.

Even als in andere plaatsen, die ik bezocht, wa-

ren de regters alhier achtenswaardige en brave he-

den. Ik heb eenige minuten lang eene der zittin-

gen bijgewoond en vond het aldaar even als overal.

Het was om eene zaak van eene schadevergoeding

te doen : er waren weinig toehoorders , en de getui-

gen, de advokaat en de Jury maakten zamen een

aardig en vrij vrolijk familiekransje uit.

De gezelschapskring, dien ik alhier vond , was ver-

standig, welopgevoed en minzaam. De inwoners van
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Cincinnati zijn hoogmoedig op hunne stad, als op

eene der belangrijkste van Amerika, en dat niet

zonder reden: want zoo fraai en bedrijvig als zij

thans is , met eene bevolking van vijftigduizend zie-

len, is het nog geene tweeënvijftig jaren geleden,

dat de grond , waarop zij staat (die toen voor wei-

nig daalders gekocht werd) een woest bosch bevatte,

en de inwoners een handvol arbeiders waren, die

in verspreide blokhutten aan den oever van de ri-

vier woonden.



HOOFDSTUK XII.

VAN CINCINNATI NAAR LOUISVILLE
?

IN EENE ANDERE

WESTERSCHE STOOMBOOT ; EN VAN LOUISVILLE NAAR

ST. LOUIS IN EENE ANDERE. ST. LOUIS.

Ie elf ure in den voormiddag Cincinnati verlaten-

de, reisden wij naar Louisville af in de stoomboot

»de Snoek/' welke de brieven overbrengende, eene

veel beter pakket was, dan die waarin wij vanPeïfo-

hurg waren gekomen. Alzoo die overtogt niet bo-

ven de twaalf of dertien uren vereischt, besloten

wij dien avond nog aan wal te gaan, niet begeerig

zijnde naar de onderscheiding van in eene staatsie-

kamer te slapen , zoo lang het mogelijk was dat er-

gens elders te doen.

Wij hadden aan boord van deze boot, behalve

de gewone menigte van nietsbeduidende passagiers
y

zekeren Pitchlyn in , een opperhoofd van den Wil-

denstam der Choktaw Indianen , die mij een kaartje

zond , en met wien ik het genoegen had van een

langdurig onderhoud te hebben.

Hij sprak het Engelsch volmaakt goed, hoewel hij

dat, gelijk hij mij verhaalde, niet had beginnen te

leeren voordat hij een volwassen jongman was. Hij

had vele boeken gelezen , en het scheen dat de
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diehtstukken van Scott een' diepen indruk op hem

gemaakt hadden, vooral het begin van de "Jonk-

vrouw van het Meer," en het groote tooneel van het

gevecht in den » Marraion ." waarin hij waarschijn-

lijk uithoofde van de overeenkomst met zijn eigen

smaak in zijne dagelijksche bemoeijingen veel genoe-

gen vond. Het scheen dat hij alles , wat hij gelezen

had, zeer goed begreep. Hij was in onze dagelijk-

sche kleeding gekleed, die hem los om zijne ranke

gestalte hing en hem bevallig stond. Op mijne be-

tuiging, dat het mij speet hem niet in zijne lands-

kleeding te zien, stak hij zijn' regter arm voor een

oogenblik uit , alsof hij eenig wapentuig zwaaide

,

en gaf mij , terwijl hij hem weder liet nedervallen

,

ten antwoord , dat zijn stam veel meer dan zijne

landskleederdragt verloor, en weldra niet meer op

den aardbodem zoude bestaan ; »maar" voegde hij

er hoogmoedig bij : » thuis draag ik die nog"

Hij verhaalde mij , dat hij zeventien maanden

lang van huis, ten Westen van den Mississipi ge-

weest en thans op zijne terugreize was. Het hoofd-

doel van die reis was geweest naar Washington te

gaan , over eenige onderhandelingen van zijn' stam

met het bestuur, welke nog niet aan een einde wa-

ren , en (liet hij er treurig op volgen) hetgeen hij ook

vreesde dat wel nooit gebeuren zou. Want wat

konden eenige arme Indianen tegen zulke geslepen

menschen doen als de blanken waren ? Hij hield niet

van Washington, had schielijk zijn genoegen van

steden en dorpen, en verlangde naar de bosschen

en de Prairiën.

Ik vroeg hem wat hij van het congres dacht? Hij

19



290 VAN CINCÏNNATI

gaf mij meesmuilende ten antwoord
f

dat het in de

oogen van een' Indiaan alle waardigheid miste.

Hij zou gaarne , zeide hij , vóór zijn' dood Enge-

land wel willen zien , en sprak met veel belangstel-

ling van al de groote zaken , die aldaar te zien wa-

ren. Toen ik hem van de zaal sprak in het Brit-

sehe Museum , alwaar huishoudelijke gedenkteeke-

nen bijeenbewaard werden van een' wildenstam

,

die reeds duizenden jaren had opgehouden te be-

staan , luisterde hij daar opmerkzaam naar , en het

viel niet moeijelijk te zien, dat hij zulks met het

langzamerhand uitsterven van den zijnen in verband

bragt.

Dit bragt ons op het onderwerp van des Heeren

Catlin's kunstkabinet , hetwelk hij zeer verhief, zeg-

gende, dat zijn eigen portret aldaar gevonden werd

en dat er al de portretten van eene «keurige" ge-

lijkenis waren. De Heer Cooper, zeide hij, had de

Koodhuiden goed getroffen, en dat wist hij dat ik

ook wel doen zoude , wanneer ik met hem mede

ging naar de bufFeljagt , hetgeen hij zeer gaarne zien

zou. Toen ik hem zeide, dat ik zulks doende, de

buffels weinig schade zou toebrengen, vatte hij dat

als eene ware jokkernij op en lachte er hartelijk om.

Hij was een zeer schoon man , naar mijne gedach-

ten iets meer dan veertig jaren oud; met lang zwart

haar, een' haviksneus, bolle wangen; zijn gelaat

was van de zon verschroeid, en hij had een scherp,

doordringend, zwart vonkelend oog. Er waren

slechts twintigduizend van de Choktaws over , zeide

hij, en hun aantal nam dagelijks af. Eenige van

zijne medebroeders de opperhoofden waren gedwon-
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gen geworden zich te laten beschaven , en zich met

de kundigheden der blanken bekend te maken;

want het was het eenigste middel voor hen om te

kunnen bestaan. Doch zij waren gering in aantal

en de overigen bleven zoo als zij altijd geweest wa-

ren. Hij bleef lang op dat punt staan en herhaalde

meermalen , dat zij , zich niet naar het voorbeeld

hunner veroveraars schikkende , voor de rassche

schreden der beschaafde maatschappij plaats zouden

moeten maken.

Toen wij afscheid nemende elkander de hand

schudden, zeide ik hem, dat hij naar Engeland

moest komen , dewijl hij toch zoo verlangde dat land

te zien; dat ik hoopte hem daar nog eens te ont-

moeten, en dat ik hem kon verzekeren, dat hij er

wel ontvangen en vriendelijk bejegend zoude wor-

den. Hij was zigtbaar van die verzekering getrof-

fen, hoewel hij met een' blijgeestigen lach en eene

snaaksche beweging van zijn hoofd er op antwoord-

de, dat de Engelschen gewoon waren veel met de

Roodhuiden op te hebben , zoo dikwijls zij hunne

hulp noodig hadden, maar zich naderhand weinig

over hen bekommerden«

Hij nam afscheid van mij met zoo veel aangebo-

ren wellevendheid en deftigheid, als men van zulk

een' zoon der natuur kon verwachten, en bewoog

zich vervolgens onder het volkje van de boot als

een geheel andersoortig wezen. Spoedig daarna zond

hij mij een gelithographeerd portret van hem, het-

welk hem volkomen geleek, maar slecht bewerkt

was. Ik heb het tot eene gedachtenis van onze

kortstondige kennismaking zorgvuldig weggelegd.

19 *
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Op onze reis van dezen dag leverde de landstreek

niets bijzonder belangrijks op , en te middernacht

kwamen wij te Louisville. Wij sliepen aldaar in

een zoo prachtig logement , dat wij ons eerder te

Parys
9
dan honderden mijlen achter het Alleghany-

gebergte schenen te bevinden.

Alzoo de stad weinig opleverde , hetgeen onze reis

kon vertragen , besloten wij daags daarna met eene

andere stoomboot de » Fnlton" verder te gaan , en

ons tegen den middag op dezelve in te schepen in

eene voorstad , welke Portland heette , alwaar zij

,

om eene sluis door te varen , zich een weinig zoude

moeten ophouden.

Wij bragtcn den tusschentijd na het ontbijt door

met door de stad te rijden, welke regelmatig en

vrolijk gebouwd is. Al de straten maken regte hoe-

ken en zijn met geboomte beplant. De huizen zijn

er zwart en berookt van het gebruik der steenko-

len , doch een Engelschman is daar te veel aan ge-

woon, om zich dat erg aan te trekken. Er scheen

weinig beweging te zijn, en eenige onvoltooide ge-

bouwen en andere, met welker verbetering men

doende was , leverden de bewijzen op , dat men in

de drift van het » vooruit maar!" de stad een wei-

nig bij overijling had aangelegd, en dat zij thans

leed onder de terugwerkende kracht, die het gevolg

van de vorige koortsachtige aandoening was.

Onderweg naar Portland gingen wij een politie-

bureau voorbij , hetgeen mij zeer vermaakte , als on-

eindig meer naar eene jonge jufvrouwen school ge-

lijkende , dan naar een politiekantoor : want dat ont-

zagwekkend gebouw was niet anders dan een klein
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voddig zijkamertje, aan de straat uitkomende, waar-

in twee of drie mannen (ik vooronderstel , den poli-

tie-commissaris met zijne agenten) als ware toonbeel-

den van vadsigheid en rust , zich in den zonneschijn

stonden te koesteren. Het was een volkomen tafe-

reel van de geregtigheid , die uit gebrek aan be-

zigheden hare bediening heeft nedergelegd , haar

zwaard en hare weegschaal verkocht , en thans lui

en gemakkelijk op hare armen boven de tafel ligt

te dutten.

De straten wemelden hier, gelijk overal, van var-

kens op verschillenden trappen van leeftijd , die in

allerlei rigtingen lagen te slapen of knorrende rond-

liepen, om verholene lekkernijen op te zoeken. Ik

heb altijd eene grillige voorkeur voor die snaaksche

dieren gevoeld , en er bij gebrek van beter steeds

eene bron van vermaak in gevonden , om hunne be-

wegingen waar te nemen. Terwijl wij heden mor-

gen rondreden , merkte ik een klein voorval tusschen

een paar varkens op, hetwelk onbegrijpelijk koddig

was , hoewel het , misschien verhaald wordende

,

veel van zijne waarde verliezen zal.

Een dier jonge heeren (een zeer vet zwijn, het-

welk de stroobiesjes nog rondom den neus zaten

,

ten blijke van den ijver , waarmede het dezen of ge-

nen mesthoop had geëxploiteerd) liep in diepe ge-

dachten verzonken zijn' weg, toen eensklaps zijn

broeder , die niet door hem gezien , in eene modder -

plas lag, zwart van het slijk voor zijne ontstelde

oogen verscheen. Nimmer heeft ooit een varken

zijn bloed zoo van schrik voelen verstijven. Het

sprong ten minste drie voeten ver achteruit, keek
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het andere aan en zette het daarop zoo hard als hel

kon op een loopen , zijn' kleinen staart als een' ont-

stelden horologieslinger schuddende en bewegende.

Doch voordat het nog ver gekomen was, begon het

bij zich zelve over den aard der schrikkelijke ver-

schijning na te denken , en onder dat nadenken zijn'

loop een weinig te vertragen, totdat het eindelijk

bleef staan en zich omkeerde. Daar lag zijn broe-

dertje weder, met het slijk glinsterende van den

zonneschijn op zijn corpus, uit hetzelfde moddergat

te gluren, en wist niet wat hij van de bewegingen

van den ander te maken had? Deze had dit niet

zoodra gezien, (en hij verzekerde er zich zoo stellig

van , dat men bijna gezegd zou hebben , dat hij zij-

ne handen voor zijne oogen hield , om des te dui-

delijker te zien) of hij kwam op een drafje toeschie-

ten en beet hem een eindje van zijn' staart af, tot

eene waarschuwing om in het vervolg voorzigtig te

wezen en zijne familie nooit weder zulke parten te

spelen. —
Wij vonden de stoomboot nog wachtende op de

langzame bewerking van de sluis te openen , en gin-

gen er aan boord , alwaar wij kort daarna eene nieu-

we soort van bezoeker kregen, in de persoon van

zekeren Kentuckischen reus , die Porter heet , en

die zonder voetschoeisels tot de matige lengte van

zeven voeten en acht duimen is opgegroeid.

Er heeft nimmer eene soort van menschen be-

staan , welke de geschiedenis zoo duidelijk logenstraf-

fen, of die door al de kronijkschrijvers zoo schandelijk

belasterd zijn, als die reuzen. In plaats van de we-

reld met rumoer te vervullen , haar rond te loopen,
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om voor hunne provisiekamers een' voorraad van

menschenvleesch op te zoeken, en overal op eene

misdadige wijze ter markt te gaan , zijn zij de zacht-

moedigste menschen die men vinden kan. Zij leven

het liefst van melk en van groente, en zullen zich,

om rust te hebben, al vrij wat laten welgevallen.

Vriendelijkheid en zachtzinnigheid zijn zoo stellig de

kenschetsende teekenen van hun karakter, dat ik

erkennen moet hem, die zich zelven door het slag-

ten van die onschadelijke wezens onderscheidde , als

een' moordzieken roover te moeten beschouwen , die

onder het mom van menschlievende bedoelingen geen

ander oogmerk had , dan zich van den voorraad hun-

ner kasteelen ! ! te verrijken. Ik ben te meer geneigd

zulks te gelooven , alzoo ik ontdek , dat zelfs de ge-

schiedschrijver van die heldenfeiten , met al zijne

vooringenomenheid voor zijn' held
,
gedwongen is te

erkennen , dat de vermoorde slagtoffers , waarvan wij

hier spreken, allereenvoudigste en alleronschuldigste

lieden waren, die de onwaarschijnlijkste vertelseltjes

geloofden j die zich gemakkelijk in kuilen lieten van-

gen , en die zelfs (even als in het geval van den

reus uit het landschap JVales) door eene te ver ge-

dreven beleefdheid jegens hunne logeergasten , lie-

ver alles wat zij hadden ten toon spreidden, dan

dat zij verdacht zouden geweest zijn op de mogelijk-

heid , dat die logeergasten zoo goed in de kunst van

rondreizende goochelaars of zakkenrollers bedreven

waren.

Onze reus van Kentucky leverde een ander

staaltje van de waarheid dier stelling op. — Hij

was slechts vijfentwintig jaren oud , zeide hij , en
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was nog onlangs gegroeid j want men had het noo-

dig geoordeeld aan de pijpen van zijne troisième

piece nog een stuk te zetten. Op zijn vijftiende jaar

was hij een klein knaapje geweest , en toen hadden

zijn Engelsche vader en zijne Iersche moeder hem

bijna versmoord , als te klein om de eer van hunne

familie op te houden. Hij voegde er bij , dat zijne

gezondheid toen niet goed was , maar dat zijne krach-

ten sedert waren toegenomen : maar het ontbrak niet

aan lieden, die beweerden, dat hij te veel dronk.

Ik verneem , dat hij een voerman is van een' huur-

wagen , maar hoe hij dat doet weet ik niet , of hij

moet achter op staan, met zijne buik over den he-

mel en met zijne kin op den bok liggen. Hij had

zijn geweer als eene zeldzaamheid medegebragt. Als

men het o. de kleine buks" betitelde en buiten een

winkelhuis ten toon hing, zoude zekerlijk de fortuin

van een koopman , op het Holbornplein er door ge-

maakt worden. Toen hij zich aan ons was komen

voorstellen en eene poos met ons gepraat had, nam

hij dat zakpistool weder mede en ging in het mid-

den van menschen , die alle zes en meer voeten lang

waren . even als eene vuurbaak tusschen lantaren-

palen in, naar beneden in de kajuit slingeren.

Weinige minuten daarna waren wij de sluis door

en weder in den Ohio.

De inrigtingen waren op deze boot even als die

van den »Bode" en de passagiers waren van het-

zelfde slag van lieden. Wij aten er op dezelfde

uren , van dezelfde soort van spijzen , op dezelfde

droomerige manier en met inachtneming van dezelf-

de gebruiken. Het gezelschap scheen door eene
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gelijke achterhoudendheid gedreven te worden, en

bezat even weinig ligthartigheid. Ik heb nimmer

iets zoo dodderigs bijgewoond; het scheen alsof de

verstomming in eigene persoon bij die maaltijden

voorzat. De herinnering alleen er van drukt mij

nog ter neder en maakt mij voor een oogenblik ziek.

Wanneer ik in ons kleine roefje met een boek op

mijne knie zat te lezen of schrijven
;
zag ik inder-

daad het oogenblik met angst te gemoet , waarin men

óns aan de tafel zoude roepen, en ik was zoo blijde

er weder van af te zijn , alsof het mij eene boete of

eene straf geweest was. Waar gulle vrolijkheid en

levendigheid van geest het maal kruiden, zoude ik

met Le Sage's omzwervenden speelman met smaak

aan den kant eener beek mijn broodkorstje in dat

water weeken, en mij onder zulk een genot verma-

ken; maar met zoo veel mijner medeschepselen aan

te zitten, om het stillen van den honger en den

dorst als een' dagelijkschen arbeid te verrigten; dat

elk van die schepselen zijn Wedgwoods bord zoo

schielijk als hij maar kan ledigt en dan terstond

wegdruipt; in die gezellige bijeenkomst niet anders

dan de voldoening der natuurlijke behoeften te zien,

strijdt zoo zeer tegen mijn' aard, dat mij de herin-

nering van die begrafenismalen zoo lang ik leef als

eene nachtmerrie bij den dag bijblijven zal.

Wij hadden op deze boot ook nog eenigen troost,

dien wij in de andere gemist hadden; want de ka-

pitein, een ruwe goedhartige borst, had zijn aardig

wijfje bij zich, die wel tot vrolijkheid gezind was,

even gelijk dat ook nog eenige andere vrouwelijke

passagiers waren , die bij ons aan hetzelfde eind van
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de tafel zaten. Doch niets was in staat de drukken-

de dompigheid van het overig gezelschap tot eenig

leven te wekken. Er was een magnetismus van bot-

heid over verspreid, hetwelk den koddigsten clown

dien ik ooit heb aangetroffen, neérslagtig zoude ge-

maakt hebben. Een enkele kwinkslag zoude als eene

misdaad beschouwd zijn geworden, en een grillach

had er een algemeen afgrijzen over de aangezigten

doen opkomen; zulk een gemis van alles wat naar

gulhartige
9

rondborstige gezelligheid gelijkt heeft

men van de schepping der wereld af nergens elders

gevonden.

Bij het naderen van den zamenloop des Ohió'&

met den Mississipi, was het landschap ook niet ge-

schikt om den geest eenigzins te verlevendigen. De

boomen waren in hun' groei belemmerd: de oever-

boorden laag en plat; de gehuchten en blokhutten

minder in aantal ; derzelver bewoners bleeker en

armoediger dan wij tot nog toe gezien hadden. Geen

zang van vogels tierde in de lucht; nergens be-

speurden wij aangename geuren, noch schaduwen

van schielijk voorbijdrijvende wolken over het veld.

Uren achter elkander bescheen dezelfde onverander-

lijke gloed van den brandenden hemel dezelfde een -

toonige voorwerpen: uren achter elkander stroomde

de rivier even langzaam en vervelend als de tijd

zelf voort.

Eindelijk kwamen wij in den ochtend van den der-

den dag aan eene plaats , welke er zoo veel woester

uitzag , dan alles wat wij tot nu toe gezien hadden

,

dat de ellendigste streken, waardoor wij heen ge-

komen waren , in vergelijking met dezelve belangrijk
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konden heeten. Aan den zamenloop der twee rivie-

ren, op een' zoo drabbigen en moerassigen grond,

dat op zekere tijden des jaars de hutten er tot aan

haren top toe onder water staan , ligt een broeinest

van koorts en ziekte , eene plek , welke in Enge-

land als eene goudmijn geroemd wordt, en welker

verkeerde voorstelling tot menigvuldige speculatiën

aanleiding gegeven en daardoor menig man's onheil

ten gevolge gehad heeft. Een akelig moeras , in

hetwelk de half voltooide hutten wegrotten ; hier en

daar voor een eind wegs van boomen bevrijd , maar

met ongezonde planten begroeid , onder welker ver-

peste schaduw de ongelukkige landverhuizers, die

zich daarheen lieten verlokken , kwijnen , sterven en

begraven worden: de noodlottige Mississipi, die er

voorbijstroomt , en naar zijn' zuidelijken oever een

afzigtelijk , slijmerig en slijkachtig moeras vormt

,

hetwelk niet anders dan eene wieg en bakermat voor

den dood is ; eene plaats , welke noch op haren

grond , noch in de lucht , noch in het water iets

heeft wat haar kan aanbevelen ; zoodanig is dat ake-

lige Kairo.

Doch welke woorden zullen den Mississipi be-

schrijven, dien vader van zoo veel rivieren, maar

die (gedankt zij er de Hemel voor) geene jonge kin-

deren heeft, die naar hem gelijken? Eene ontzet-

tende sloot , hier en daar twee of drie mijlen breed,

welke niet dan modder en slijk met zich voert , wel-

ker snelle schuimende loop overal door zware hout-

stronken, ja gansche boomen belemmerd wordt, die

zich zelven nu eens tot groote vlotten ineenvlech-

ten, van tusschen welker reten een drabbig schuim
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opwerkt en op de oppervlakte van het water blijft

bobbelen; dan weder als groote ligchamen voorbij-

drijven, terwijl hunne zamengevlochten takken zich

als gestrengelde haren voordoen ; somtijds geheel met

reusachtige bloedzuigers bedekt, of ook wel even

als gewonde slangen in de diepte van eenen maal-

stroom gierende. Hare oevers zijn laag, de hoo-

rnen dwergachtig , de moerassen wemelende van

kikvorschen, de hutten armoedig en ver uit elkan-

der verspreid , derzelver inwoners bleek en holoogig,

het weder brandend heet , de muskiten dringen zich

tusschen elke spleet van de boot; alles is bedekt

met slijk en modder: er is niets dat het oog streelt,

dan de onschadelijke bliksemstralen, die alle avon-

den aan den donkeren gezigteinder door het lucht-

ruim heen schieten.

Twee dagen lang sukkelden wij op dien morsigen

stroom, telkens tegen het drijvende hout aanstoten-

de , of stil blijvende liggen , om de veel gevaarlijker

hinderpalen van de uitstekende , maar toch waar-

schuwende punten te ontwijken van de verborgen

stronken der boomen , die onder het water hebben

Wortel geschoten. Wanneer de nachten erg donker

zijn, weet de wacht, die vooraan de boot staat,

aan het gekabbel van het water te ontdekken of er

eenig gevaar digt bij is , en dan luidt hij een' bengel

naast hem tot een sein, dat de stoommachine moet

ophouden te werken. Die bengel heeft den gan-

senen nacht door werk, en na elke waarschuwing

komt er een schok, die het te bed blijven liggen

vrij bezwaarlijk maakt.

De avondschemering was alhier buitengewoon prach»



KAAR ST. LOUIS. 301

tig en kleurde het uitspansel met glocijend roode

en vergulde tinten tot boven ons hoofd toe. Toen

de zon achter den overkant onderging , werd het min-

ste grasspiertje van denzelven zoo duidelijk zigtbaar

,

als de aderen in het geraamte van een blad , en

toen bij haren verderen ondergang de roode en ver-

gulde tinten op het water al zwakker en zwakker

werden , alsof zij zelven mede ondergingen en al

het licht van den dag al meer en meer voor den

avond begon te zwichten , werd het gezigt nog dui-

zendmaal eentooniger en vervelender dan te voren.

Zoolang wij ons op de rivier bevonden, hebben

wij van haar modderig water gedronken. Het wordt

door de inboorlingen voor gezond gehouden, maar

het ziet nog troebeler dan gerstenwater. Zulk water

als dat is , heb ik in de filtreerwinkels gezien en ner-

gens elders.

In den vierden avond , nadat wij van Louisville

waren gegaan , kwamen wij te St. Louis , en aldaar

zag ik het einde van een voorval, dat, hoezeer beu-

zelachtig in zichzelven, nogtans aardig te zien was

geweest, en mij de gansche reis door belangstelling

had ingeboezemd.

Wij hadden een klein vrouwtje aan boord, met

een klein kind , en zoowel dat kleine vrouwtje als

haar kleine kind, zagen vrolijk en blijgeestig uit

hare oogen. Het kleine vrouwtje was een' langdurigen

tijd bij hare zieke moeder te Nieuw-York geweest

,

en had hare huishouding te St. Louis in zulk een'

staat achtergelaten, als vrouwen, die hare mannen

opregt lief hebben , het gaarne verlangen. Het kind-

je was ten huize van hare moeder geboren, en zij
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had haren man (naar wien zij thans weder heen-

ging) in geene twaalf maanden gezien ; want zij was

twee maanden na haar huwelijk van huis gegaan.

Nu dan, hoopvoller, teederder, beminnender en

angstvoller dan dat kleine vrouwtje, is er nooit eenig

vronwtje geweest. Den ganschen dag hoorden wij

niets anders, dan dat het haar eens verwonderen

zou, of hij niet aan de kaai zou zijn; en of hij ha-

ren brief gekregen had, en of hij, ingeval zij het

kindje door een' ander aan wal brengen liet, en hij

het in de straat ontmoette , hetzelve kennen zou

:

hetgeen in abstracto beschouwd, aangezien hij het

nimmer in zijne levensdagen gezien had, hoe waar-

schijnlijk ook ten opzigte van het jonge moedertje

,

evenwel ten opzigte van het kind volstrekt niet waar-

schijnlijk was. Zij was zulk een ongekunsteld klein

schepseltje , daarbij in zulk eene heldere zonnige

luim, en liet zich over al hetgeen haar zoo na aan

het hart lag, op zulk eene ongedwongene manier

uit, dat al de andere vrouwen aan boord in de-

zelfde luim geraakten , en dat onze kapitein , die

alles van zijne vrouw vernam, zich aan allerlei vra-

gen , bij voorbeeld , telkens wanneer wij aan tafel

zaten, even alsof hij nergens van wist: of zij ook

dacht, dat haar iemand te St. Louis zoude komen

afhalen; of zij ook verlangde in den avond van onze

aankomst aan wal gezet te worden, hetgeen hij niet

dacht ; — en meer andere dergelijke laffe spotternijen

toegaf. Er was een oud wijf bij , met een gezigt

als van een' gedroogden appel, dat van die gele-

genheid gebruik maakte , om de standvastigheid der

mannen bij zulk eene gelegenheid van onbestorven
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weduwnaarschap in twijfel te trekken; en nog eene

andere Lady (met een hondje op haren schoot), die

oud genoeg was om over de onbestendigheid der

menschelijke hartstogten te moraliseren , maar even-

wel nog zoo oud niet , of zij hielp het kindje nu

en dan koesteren, of lachte met de anderen, zoo

dikwijls het kleine vrouwtje het bij zijns vaders

naam noemde , en hetzelve in de blijdschap van

haar hart allerlei denkbeeldige vragen te zijnen aan-

zien deed.

Het was een zware slag voor het kleine vrouwtje

,

dat zij , toen wij op twintig mijlen afstands van

onze bestemming waren , nog genoodzaakt was het

kleine wurmpje te bed te leggen. Doch zij deed

het met hare gewone opgeruimdheid , bond het een'

doek om het hoofd en kwam met de overigen op

het smalle gangboord. Welk een orakel werd zij

thans met opzigt tot de plaatselijke gesteldheid!

Welke aardigheden hoorde men niet van de ge-

trouwde vrouwen! welk een verlangen van de on-

gehuwden ! en dat alles werd door het kleine vrouw-

tje (dat het wel had willen uitschreeuwen) met een

vrolijk gelach beantwoord.

Wij kregen eindelijk de lichten van St. Louis

voor ons in het gezigt ; daar lag de kaai ; daar lag

de trap, en het kleine vrouwtje, dat hare handen

voor haar aangezigt sloeg en harder dan te voren

lachte , of ten minste scheen te lagchen
;
spoedde

zich naar haar eigen roefje, en sloot zich aldaar op.

Ik twijfel er niet aan, of in de bedwelming van

hare blijdschap zal zij hare ooren gestopt hebben,

uit vrees , dat zij hem naar haar had hooren vra-
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gen, maar ik heb het haar toch niet zien doen.

Nu bestormde eene menigte volks ons boord,

hoewel de boot nog niet vast lag , maar tusschen de

overige booten doorhaspelde, om eene ligplaats te

vinden j en iedereen keek naar den jongen man en

niemand zag hem , toen eensklaps midden onder ons

allen — de Hemel weet hoe zij er kwam — het

kleine vrouwtje een schoon, welgemaakte jongman

in hare armen omklemde : en een oogenblik later

zagen wij haar weder, van blijdschap in hare kleine

handjes kloppende, en hem naar binnen in haar

kleine roefje trekkende, om hun kindje, zoo als het

daar slapende lag, te beschouwen!

Wij betrokken een ruim logement, » het Planters-

huis" genaamd; naar de manier van een Engelsch

hospitaal gebouwd, met lange gangen, naakte mu-

ren en vensters boven de deuren, om er de vrije

lucht binnen te laten. Er bevonden zich vele tafel-

gasten , en de lichten schitterden in de straat , ter-

wijl wij er voor kwamen oprijden , alsof het eene

illuminatie voor eene bijzondere feestelijke gelegen-

heid was. Het is er voor het overige zeer goed
,

en de eigenaars hebben er zeer goed den slag van

om het hunne medeschepselen naar hun gemak te

maken. Met mijne vrouw alleen op onze eigene

logeerkamer etende, telde ik veertien geregten te

gelijk op de tafel.

In het oude Fransche gedeelte van de stad zijn

al de straten eng en hoekig, en eenige der huizen

zeer eenvoudig , van hout gebouwd , met balkons

voor de vensters, die schuins afloopen en welke

men van de straat af, door middel van een' trap.
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of liever van eene ladder beklimt. Men vindt in

diezelfde wijk baardscheerderswinkels en kroegen,

benevens een aantal oude huizen met openslaande

vensters, zoo als men in Vlaanderen ontmoet. Som-

mige dier oude woningen , met hooge vlieringvensters

onder de daken , hebben een' Franschen zweem over

zich, en door den ouderdom vervallende, schijnen

zij hunne hoofden op zijde te houden, alsof zij met

de Amerikaansche verbeteringen den spot dreven.

Ik zal niet behoeven te zeggen, dat die woningen

uit werven en winkels en een aantal nieuwe huizen

bestaan, behalve uit vele die nog » in aanbouw zijn."

Sommige van die gebouwen zijn echter reeds meer

dan ten halve voltooid, en het laat zich aanzien,

dat de stad binnen weinig jaren aanmerkelijk ver-

fraaid zal zijn , hoewel zij , wat hare schoonheid en

sierlijkheid aangaat, het nooit van Cincinnati zal

kunnen winnen.

De Roomsen Katholijke eerdienst , welke alhier

door de vroegste Fransche kolonisten is ingevoerd

,

is ook de heerschende. Onder de openbare gestich-

ten behoort eene Jezuïtenschool , een klooster voor

de geestelijke zusters van het » Gewijde Hart" en eene

aanzienlijke kapel , tot de school behoorende , die
,

terwijl ik mij alhier bevond , in aanbouw was , en be-

stemd is om op den tweeden December van dit jaar

ingewijd te worden. De bouwheer van die kapel is

een der eerwaardige vaders van de school, en de

arbeid wordt onder zijn bestuur alleen voortgezet.

Het orgel er voor zal uit België gezonden worden.

Buiten en behalve deze inrigtingen is er nog eene

Roomsch Katholijke hoofdkerk aan den heiligen Fran-

20



306 ST. LOUIS.

ciscus Xavierius toegewijd , benevens een hospitaal

door de milddadigheid van een' voormaligen Resident

opgerigt , die lid van de kerk was. Van uit die ge-

meente worden ook zendelingen naar de Indiaansche

wildenstammen heen gezonden.

De gemeente der Unitarissen (*) wordt even als

in vele andere oorden van Amerika, in deze ver-

afgelegene plaats door een' zeer achtingswaardigen

prediker bediend. De armen hebben veel reden om

daaraan te denken en hem te zegenen ; want die

gemeente ondersteunt hen krachtdadig en is hun in

de opvoeding hunner kinderen behulpzaam , zonder

eenig aanzien van sekte of eigenbaat. Zij handelt

in alle opzigten vrijzinnig en doet veel goeds.

Er zijn in deze stad reeds drie vrije (dat is kos-

telooze) scholen opgeTigt en in volle werking. Eene

vierde is in aanbouw en zal weldra opengesteld wor-

den.

Niemand zal de plaats zijner inwoning (tenzij hij

die mogt verlaten) voor ongezond uitkrijten , en

daarom zal het misschien de inwoners van St. Louis

niet aanstaan , wanneer ik
?

afscheid van hen nemen-

de , de gezondheid van deszelfs luchtsgestel in twij-

fel trek , en beweren durf, dat het in den zomer

en in den herfst ver is van gezond te zijn. Wan-

neer ik hierbij voeg , dat het er zeer warm is , dat

het tusschen groote rivieren en van uitgestrekte moe-

rassen omringd ligt
?

laat ik het aan den lezer over

zijn eigen gevoelen dienaangaande op te maken.

(*) Eene Christensekte , welke zich met het aangenomen gevoelen

der Drievuldigheid niet kan vereenigen. Vebt.
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Alzoo ik een brandend verlangen ondervond , om >

voordat ik het meest verwijderde punt mijner om-

zwervingen verliet, eene Prairie te zien, en eenige

der voornaamste bewoners van de stad door gastvrij-

heid gedrongen , evenzeer verlangende waren , om

mij genoegen te geven, werd er een dag bepaald,

waarop wij vóór mijne afreize een togtje zouden

doen naar de Kijk Uit (Looking Glass) Prairie
,

welke binnen de dertig mijlen van de stad af ligt.

Dewijl mijne lezers er mogelijk niets tegen zullen

hebben eens te vernemen, welke soort van ding

zulk eene zwerfpartij zoo ver van huis wel zijn mag,

en onder welke soort van wezens men zich aldaar

beweegt , zal ik hun dat uitstapje in een volgend

hoofdstuk beschrijven.

20
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UITSTAP NAAR DE » KIJK UIT PRAIRIE, EN VAN-

DAAR TERUG.

Ik moet beginnen met te zeggen, dat het woord

prairie op verschillende manieren als paraaer
,
par-

earer en paoarer uitgesproken wordt. De laatste is

misschien het meest in gebruik.

Wij waren ten getale van veertien , alle jonge

menschen. Het is inderdaad onder de gezelschaps-

kringen van die verwijderde gewesten een kenschet-

sende trek , dat zij gewoonlijk uit jonge menschen

bestaan, die in den bloei des levens zijn, en dat

zij weinig grijze hoofden onder zich tellen. Vrou-

wen waren er niet bij, alzoo wij wisten, dat het

uitstapje van een' vermoeijenden aard zoude zijn.

's Morgens te vijf ure zouden wij op marsch gaan.

Ik had mij te vier ure laten wekken, om zeker

te zijn , dat niemand op mij zoude wachten , en een

weinig brood en melk voor mijn ontbijt genuttigd

hebbende, sloeg ik het venster open en keek de

straat eens in , verwachtende , dat ik onder mijn oog

het gansche gezelschap reisvaardig en druk met zijne

toebereidselen bezig zoude zien. Doch toen ik be-

speurde , dat er de straat even zoo uitzag als overal
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elders 's morgens te vijf ure, begreep ik, dat ik

wel zoude doen van maar weder naar bed te gaan

,

en ging daarom ook weder liggen.

Te zeven ure werd ik wederom wakker, en toen

waren de reisgenooten bijeengekomen en stonden

rondom een zeer ligt rijtuig op een' zwaren wagen-

as; een ander ding op wielen, dat naar eene post-

kar geleek ; een dubbelen phaëten , een antiek stuk

van een allerzonderlingsten vorm , en eene oude chais

met een gat in het achterpaneel en van voren ge-

broken: daarenboven een' man te paard, die de

voorhoede moest uitmaken. Ik ging met drie van

mijne togtgenooten in het eerste rijtuig zitten ; de

anderen stopten zich zoo goed als zij konden in de

overige; twee groote korven werden aan het ligtste

vastgemaakt ; twee groote steenen kruiken , in ko-

kers van teenen gevlochten, werden aan den minst

dorstigen van het gezelschap ter bewaring gegeven,

en zoo togen wij op naar de veerboot , waarin alles te

gelijk, zoo als hier de manier is, mannen, paarden

en rijtuigen ligchamelijk over de rivier zoude gezet

worden.

Wij kwamen behouden over dezelve heen en hiel-

den andermaal eene revue voor eene kleine houten

kast op wielen , die geheel schuins achterover in het

moeras stond, en boven welker deur met groote

letters »merchant tailor" geschilderd stond. Onzen

optogt alhier verder geregeld hebbende, gelijk mede

den weg, dien wij wilden volgen, begaven wij ons

andermaal op reis , en kwamen het eerst door een'

akeligen zwarten bergweg, niet zeer krachtvol »den

Amerikaanschen Bodem" genoemd.
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Het was daags te voren — neen , ik wil niet zeg-

gen heet weder geweest ,* die uitdrukking zoude te

zwak zijn, om een denkbeeld van de luchtsgesteld-

heid bij te brengen. De stad had in een' gloed ge-

staan : maar 's nachts was het beginnen te stortre-

genen , en die regen had zonder ophouden den gan-

senen nacht geduurd. Wij hadden een span sterke

paarden, maar legden toch weinig meer dan een

paar mijlen (ruim drie kwartier uurs) in een uur af,

door eene onafgebrokene modder- en waterplas. Aan

dezelve was geene andere afwisseling dan die van

hare diepte te ontdekken. Nu zonken wij er eens

tot half over de wielen in, dan tot over de as; som-

wijlen zelfs tot bijkans aan het portier. Aan alle

kanten rondom ons weergalmde de lucht van het

gekwak der kikvorschen, die zamen met de var-

kens (en wel een zeer leelijk soort er van, dat er

zoo ongezond uitzag, alsof zij aldaar uit den grond

waren opgegroeid) hier overal den baas schenen te

spelen. Hier en daar reden wij eene blokhut voor-

bij ; maar die stulpen lagen op verre afstanden uit

elkander verspreid ; want hoe vruchtbaar hier de

grond ook zijn moge , kunnen het echter slechts wei-

nig menschen onder die verpeste lucht volhouden.

Aan weerskanten van onzen weg, indien men er

dien naam aan kan geven, zagen wij digt kreupel-

bosch in een' slijkerig, stilstaand, morsig water staan.

Alzoo het in deze streken de gewoonte is aan de

paarden, wanneer zij zoo warm zijn, dat hun het

schuim op het haar staat, een paar gallons water

te geven , hielden wij daarom stil voor eene herberg

in het bosch. van blokken hout getimmerd en ver
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van alle andere woningen verwijderd. Er was niet

dan e'e'ne kamer met onbehangen muren en een*

zolder er boven. De dienstdoende priester van dit

kapelletje was een zwartachtige jonge Neger , die

een katoenen hemd aan had, dat wel naar eene

beddedeken geleek, en een paar gescheurde kousen.

Een paar knapen waren er bij , omtrent geheel naakt

,

en bij eene put liggende. De Neger zelf, de beide

jongens en de eenigste logeergast van den herberg

kwamen naar buiten om ons te bezien.

De reiziger was een oud man met een grijsach-

tigen baard van twee duimen lang, ruige knevels

van dezelfde kleur en schrikkelijk zware wenkbraau-

wen , die zijne halfbeschonken oogen , terwijl hij ons

met de armen over elkander geslagen stond aan te

gapen, bijna geheel overschaduwden. Daarbij stond

hij beurtelings op zijne teenen en op zijne hielen te

dansen. Toen een van ons gezelschap hem aan-

sprak , kwam hij naderbij , en zeide , zijne kin krab-

bende (hetgeen onder zijne ruwe hand een geluid

maakte als het keizelsteen onder een nieuw gelap-

ten schoen) , dat hij van Delaware was , en onlangs

»daar beneden" eene pachthoeve gekocht had: naar

een der moerassen heenwijzenole , alwaar de geknotte

boomen het digtste bijeenstonden. Hij ging naar

St. Louis , voegde hij er bij , om zijne familie op

te zoeken, welke hij aldaar gelaten had; maar het

scheen, dat hij er weinig haast mede maakte, want

toen hij ons verliet , slenderde hij de hut weder in,

alwaar hij wel gezind scheen te blijven zoo lang zijn

geld zoude strekken. Hij was natuurlijker wijze een

groot staatkundige , en verklaarde zijne meening dien-
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aangaande tamelijk wijdloopig aan een van ons ge-

zelschap \ doch ik weet er mij alleen van te herin-

neren , dat hij zijn gesprek besloot met twee korte

stellingen, waarvan de eene was: » Iemand voor al-

tijd!" en de andere: ;> Vervloekt zij ieder andere
!"

hetgeen inderdaad geene slechte gevolgtrekking in

al zulke soort van redeneringen uitmaakt.

Nadat nu de paarden tot tweemaal hun' gewonen

omtrek gezwollen waren (men schijnt hier te den-

ken , dat die soort van opblazing hun tot het loopen

goed doet) gingen wij door slijk en modder en damp

en hette , en struiken en heesters , al weder vooruit,

telkens van de muzijk der zwijnen en kikvorschen

vergezeld, totdat wij bijna met het vallen van den

avond pleisterden op eene plaats, Belleville geheeten.

Dat Belleville was eene kleine verzameling van

houten woonhuizen, midden tusschen bosschen en

moerassen bijeengetimmerd. Vele daarvan hadden

zonderlinge schitterende roode en gele deuren; want

het plaatsje was onlangs door een' reizenden huis-,

tuin- en sieraadschilder bezocht, »die," zoo als men

mij zeide, »op zijne kostwinning reisde." Het ge-

regtshof hield juist eene zitting en was op dat oogen-

blik bezig eenige lieden te regt te stellen , die

beschuldigd werden paarden gestolen te hebben.

Het zonde waarschijnlijk erg met hen afloopen; want

alzoo alle levendige have hier in de bosschen vrije-

lijk behoort vertrouwd te worden, geeft de goede

gemeente daar meer acht op dan op een menschen-

leven , en juist om die reden worden ook al de aan-

geklaagden van paardendieverij , schuldig of niet

,

door de Jury schuldig bevonden.
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De paarden die aan den regter en de getuigen

toebehoorden, stonden aan ligt opgeslagen ruiven

midden op den weg gebonden , waardoor men een

pad te verstaan heeft door het bosch heen , in het-

welk men tot aan de kniën toe in het slijk en den

modder verzonk.

Alhier was ook een logement, waar, gelijk in al

de Amerikaansche logementen, eene groote eetzaal

voor de publieke tafel gevonden werd. Die eetzaal

bestond uit een akelig gat , ten halve eene koeijen-

stal en ten halve tot eene keuken gebruikt , met

eene grove linnen doek voor een tafellaken en met

tinnen armblakers aan den wand , om onder het eten

de kaarsen in te steken. Onze kavallerist was voor-

uitgegaan om koffij te bestellen en eenig eten te

doen klaar maken , waarmede zij spoedig gereed

waren. Hij had » tarwebrood met zijn gedoente'»

besteld , in plaats van roggebrood en een gewoon

maal. Door het laatste wordt alleen varkensvleesch

en spek verstaan. Het eerste bedoelt gebraden ham,

sausijzen, kalfslappen, biefstuk en zoodanige andere

vleeschspijzen , als men met reden mag vooronder-

stellen dat voor de verteringsorganen van ladies en

gentlemans eene behoorlijke werkzaamheid zullen

verschaffen.

Aan een der deurposten van dit logement was

een blikken plaatje gespijkerd , waarop met vergul-

de letters «Doctor Crocus" te lezen stond, en op

een vel papier stond een geschreven berigt dat

Doctor Crocus op dien avond , tot genoegen van het

publiek van Belleville , eene voorlezing over de sche-
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delleer zoude houden. Er was eene geringe bijdrage

voor de entree bepaald.

Toen ik onder het toebereiden van den maaltijd

den trap opgeloopen was, ging ik bij toeval des

Doctors kamer voorbij , en alzoo de deur openstond

en niemand zich in de kamer bevond , nam ik de

vrijheid van er eens binnen te gaan kijken.

Het was een kaal , ongemeubeleerd , onbevallig

vertrek, met een portret zonder lijst aan het hoofd-

einde van het ledekant hangende. Ik gis dat het

den Doctor zelve zal verbeeld hebben, want het

voorhoofd was zeer breed, en men kon zien dat de

schilder er zijn werk van had gemaakt 's mans» or-

ganen van dat ligchaamsgedeelte bijzonder in het oog

te doen loopen. Het bed was overdekt van eene

bedelaarsdeken. Op den vloer lag geen karpet
j

even min hingen er gordijnen voor de glazen. Er

was eene vochtige stookplaats zonder kagchel, maar

met veel houtasch bestoven ; een stoel met een zeer

klein tafeltje, waarop met veel vertoon des Doctors

bibliotheek uitgespreid lag , welke uit een groot half

dozijn oude smerige boeken bestond.

De kamer zag er waarlijk niet naar uit om er

iets goeds uit te verwachten. Doch de deur stond,

zoo als ik gezegd heb , op eene uitlokkende manier

open. Het was even alsof zij zelve met den stoel

,

de tafel, het portret en de boeken zeide: »Komt

binnen , heeren ! komt binnen ! Weest niet ziek

,

heeren ! terwijl gij in minder dan een oogenblik tijds

gezond kunt zijn. Doctor Crocus is hier, heeren!

de vermaarde Doctor Crocus l Doctor Crocus is van
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zoo ver weg gekomen , heereni om u te genezen.

Indien gij nooit van Doctor Crocus gehoord hebt,

die hier zoo wat buiten de wereld woont , dan is het

uwe schuld, maar de zijne niet. Komt binnen,

heeren! komt binnen!"

Toen ik den trap weder afliep, kwam ik beneden

in den gang Doctor Crocus zelven tegen. Uit het

Geregtshof was eene menigte volks zamengevloeid

en eene stem uit haar midden riep den herbergier

toe: «Kolonel! stel Doctor Crocus eens voor."

»Master Dick.ens !" zeide de Kolonel: »ik heb

de eer u Doctor Crocus voor te stellen."

Waarop Doctor Crocus , die een schoone forsche

Schot is , maar er veel te manhaftig uitziet voor

een' Professor in de Geneeskunst , met zijn' regter-

arm zoo ver uitgestrekt als hij kon , en met de borst

vooruit , van tusschen de menigte kwam voorwaarts

dringen en zeide:

» Uw landgenoot, Sir!"

Waarop de Doctor en ik elkander de hand schud-

den , en Doctor Crocus even zoo keek alsof hij eene

gansch andere verwachting van mij had gehad, eene

verwachting , aan welke ik met mijne linnen blouse

aan , met een' grooten stroohoed met een breed

groen lint , zonder handschoenen , en met mijn aan-

gezigt en mijn' neus vol puisten en gaten van de

steken der muskiten en der wandluizen, ook onmo-

gelijk beantwoorden kon.

» Zijt gij sedert lang in deze streken , Sir ?" vroeg

ik hem.

i» Sedert drie, vier maanden, Sir!" antwoordde

de Doctor.
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»En denkt gij spoedig naar het oude land weder

te keeren, Sir?" hernam ik.

Doctor Crocus gaf mij geen woordelijk antwoord
,

maar keek mij met een' smekenden blik aan, die

mij zoo duidelijk scheen te zeggen : » Och , wilt ge

mij dat nog eens een weinig luider vragen?" dat ik

het hem inderdaad nog eens vroeg.

:>Ik denk weldra naar het oude land weder te

keeren, Sir!" antwoordt de Doctor.

3» Naar het oude land, Sir!" liet ik er op volgen.

Doctor Crocus zag de menigte rondom hem aan

,

om eens op te merken welke uitwerking dat berigt

op de menigte had
9
wreef in zijne handen en zeide

hard overluid

:

«Vooreerst evenwel nog niet, Sir! vooreerst nog

niet. Dat zult ge niet van mij zien, Sir. Daartoe

bemin ik de vrijheid te zeer. O Sir ! men ontscheurt

zich zoo gemakkelijk niet aan een zoo vrij land als

dit is , Sir ! — Ha ! ha ! ha ! — Neen , neen
;
toch

niet! — Ha! ha! ha! — Niets daarvan, of men

zoude er toe gedwongen moeten worden , Sir! Neen,

neen, toch niet!"

Onder het uitspreken der laatste woorden schudde

Doctor Crocus zijn hoofd met veel beteekenis en be-

gon weder te lagchen. Vele der omstanders doen

even als Doctor Crocus , en lagchen ook en zien

elkander aan, alsof zij wilden zeggen: »Die Crocus

is toch een eerste baas !" en ik zoude het zeer mis

hebben , indien er op dien avond niet een aantal heen-

gegaan zijn, om hem te hooren, die vroeger nooit

in hun leven of aan de schedelleer
>
of aan Doctor

Crocus gedacht hadden.

Van Belleville togen wij verder op door eene even
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woeste streek, en altijd zonder een oogenblik van

tusschenpoos , door dezelfde muzijk vergezeld , totdat

wij te drie ure in den namiddag weder stilhielden

in een dorp , Libanon geheeten , om de paarden nog

eens op te blazen en hun daarbij een weinig haver

te geven, dien zij hoog noodig hadden. Gedurende

die ceremonie liep ik het dorp eens door , en ont-

moette aldaar een volwassen woonhuis, hetwelk op

een harden draf naar ons toe kwam, en door meer

dan een twintigtal ossen getrokken werd.

Het logement was hier zoo. goed en zindelijk , dat

het reisgezelschap besloot er op den terugtogt weder

heen te gaan , en er als het gebeuren kon , een'

nacht door te brengen. Dit aldus vastgesteld en de

paarden een weinig ververscht zijnde, trokken wij

weder voorwaarts en kwamen met zonsondergang aan

de «Prairie" aan.

Hoe of vanwaar het kwam kan ik niet zeggen,

of het moest zijn , omdat ik er zoo veel van gehoord

en gelezen had , maar de eerste indruk op mij was die

van teleurstelling. Naar den kant der ondergaande

zon lag eene uitgestrekte vlakte voor mij , door niets

afgebroken dan door eene rij boomen , die zich in

het verschiet als eene streep voordeed, welke zich

in den gloeijenden hemel scheen te verliezen , en

zich met den glans van zijne rijke tinten te vermen-

gen. Daar lag zij als eene kalme zee of als een

meer zonder water, indien men zulk eene vergelij-

king mag gebruiken , waarin de zon nederdook

:

hier en daar hoorden wij een' enkelen vogel kwe-

len , maar anders was alles rondom ons even stil en

eenzaam. Het gras stond er nog niet hoog. Er
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waren kale zwarte plekken op den grond, en de

weinige wilde bloemen , die het oog ontwaarde , za-

gen er pover en verflenst uit. Hoe ruim ook het

gezigt was, nam er evenwel de vlakheid al het be-

lang van weg. Ik ondervond er weinig van dat

gevoel van vrijheid en blijheid , dat eene Schotsche

heide verwekt, of hetgeen men zelfs op onzeEngel-

sche duinen smaakt. Het was woest en eenzaam
,

maar het eentoonige er van woog zwaar op het ge-

moed. Ik gevoelde terstond, dat ik de »Prairiën"

door reizende, nooit .mijzelven 'zoo zeer aan den

indruk van het schouwtooneel zou kunnen overge-

ven, zonder aan iets anders te denken, zoo als ik

van zelve doe, overal waar ik eene heide onder

mijn' voet of eene onvruchtbare zeekust rondom mij

vind. Ik zoude zekerlijk reikhalzend naar het einde

uitzien en verlangen , dat ik er over heen was. Het

is wel een onvergetelijk gezigt , maar het is er geen

(ten minste zoo als ik het gezien heb) waaraan men

met genoegen denken, of hetwelk men in vervolg

van zijn leven nog eens verlangen zal weder te zien.

Wij sloegen een kampement op nabij eene een-

zame blokhut, om des waters wille, dat wij aldaar

vonden, maar gebruikten ons middagmaal op de

opene vlakte. In onze korven hadden wij gebraden

vogels , buffeltongen (een voortreffelijke lekkernij)

,

ham , brood , kaas en boter , beschuiten , champagne

en xereswijn , limoenen en suiker om punch te ma-

ken , en een' grooten voorraad van onbereid ijs.

Wij deden een' heerlijken maaltijd , die door de goed-

hartige opgeruimdheid van het gezelschap gekruid

werd. Ik heb mij dat genoegelijke togtje dikwijls
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met een waar vermaak herinnerd , en zal onder vro-

lijke partijtjes digter bij huis en met vrienden van

ouderen datum, niet gemakkelijk mijne reisgezellen

naar de » Prairie" vergeten.

Des avonds naar Libanon terugkeerende , namen

wij onzen intrek in hetzelfde logementje , alwaar wij

's middags gepleisterd hadden. Het zoude in gee-

nerlei opzigt, vooral niet zoo veel de zindelijkheid

aanging, voor eenig welgesteld herbergje in Enge-

land hebben behoeven onder te doen.

Ik stond te vijf ure in den ochtend op en ging

het dorp rondwandelen. Een omzwervend huis zag

ik op dien dag niet, maar het zal daar waarschijn-

lijk te vroeg toe geweest zijn. Ik vermaakte mij

vervolgens met een weinig te lanterfanten in eene

soort van schuur achter de herberg, waarvan de

voornaamste bestanddeelen werden uitgemaakt door

eene wonderlijke zamenhutseling van ruwe balken

tot een' stal: eene ruwe kolonnade tot een koel zo-

merverblijf ingerigt; een' diepen put; een grooten

aarden heuvel om 's winters groente onder te bewa-

ren , en een duivenhok , waarvan de kleine deurtjes,

even gelijk aan alle duivenhokken , veel te klein

waren, om er de kroppers met hunne zwellende

borsten door heen te laten. Mijne nieuwsgierigheid

alhier voldaan hebbende
,

ging ik de beide spreek-

kamers van het logement eens bekijken , die ver-

sierd waren met twee gekleurde prenten van Was-

hington en den President Maddison, en van eene

blanke jonge Lady
,

(zeer van de vliegen bespik-

keld) die hare goude halsketting voor des aanschou-

wers bewondering ten toon spreidde , en aan al hare
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bezoekers te kennen gaf, dat zij heden n juist ze-

ventien jaren oud'* was geworden, hoezeer ik haar

ouder zoude Tiehben aangezien. In het zwierigste

vertrek hingen twee portretten in olieverw , die den

herbergier en zijn' jeugdigen zoon voorstelden : bei-

de zoo fier kijkende als leeuwen, en op het doek

uitkomende, zoodat er niet te veel voor betaald had

kunnen worden. Ik denk dat zij door den kunste-

naar geschilderd waren , die de deuren van Belle-

mlle met rood en geel beschilderd had, want ik

meende terstond er zijn penseel of liever zijn' kwast

in te herkennen.

Na het ontbijt braken wij op, om langs een' an-

deren weg dan dien wij gisteren gegaan waren,

terug te keeren , en te tien ure aan een kampement

van eenige Duitsche landverhuizers komende, die

met hunne goederen op karren bij zich een goed

vuur gestookt hadden, hetwelk zij juist bezig waren

te verlaten, bleven wij aldaar om ons te verver-

schen. Het vuur deed ons veel goed; want hoewel

het daags te voren warm was geweest , was het we-

der thans koud , en er blies een scherpe wind. Ver-

der gaande, zagen wij in het verschiet eene oude

Indiaansche begraafplaats , de » Monnikenterp " gehee-

ten; een gedenkteeken van eenige dweepzieke broe-

ders van de Orde van la Trappe , die aldaar jaren

geleden een klooster hadden gebouwd, toen er dui-

zend mijlen rondom hen nog geene kolonisten wa-

ren. Zij zelven werden ook door den invloed van

het ongezonde klimaat weggeraapt ; een onheil, waar-

door misschien weinige lieden denken zullen dat de

maatschappij bijzonder veel verloren heeft.



EN VAÏÏDAA.R TERUG. 321

De weg van heden zag er even zoo uit als die

van gisteren : moerassen , kreupelstruiken , het on-

ophoudelijke kikkerconcert , de bekrompen groei en

de ongezonde dampen uit den grond opstijgende.

Hier en daar zelfs dikwijls vonden wij een gebro-

ken wagen vol goederen van landverhuizers. Het

was een treurig gezigt zulk een voertuig met een

gebroken as en een rad er naast diep in den mod-

der te zien steken, terwijl de mannen mijlen ver

heengegaan waren, om eenigen bijstand te zoe-

ken en de vrouwen met hare zuigelingen aan de

borst als toonbeelden van geduld en lijdzaamheid

midden onder hare huismeubelen waren blijven zit-

ten, en het span ossen treurig in het slijk lag te

rusten, die zulk een damp uit den snoet en de neus-

gaten ademden, dat het scheen alsof wij daaraan al

den mist en nevel , die ons omringde , te danken

hadden.

Wij kwamen nog vroeg op den dag weder voor

den winkel van den kleederenmaker aan, en gingen

in de veerboot weder naar de stad over, bij welke

gelegenheid wij eene plek voorbijvoeren, die den

naam droeg van het » Bloedige Eiland," de schouw-

plaats van het tweegevecht van St. Louis, en aldus

geheeten tot nagedachtenis van dien laatsten nood-

lottigen kampstrijd, die man tegen man met pisto-

len werd volgehouden. De beide strijders vielen

dood op den grond neder, en misschien zullen de

verstandige lieden over hen even als over de dweep-

achtige broeders van den » Monnikenterp " denken,

dat hun verlies voor de maatschappij weinig te be-

duiden heeft gehad.

21



XIV HOOFDSTUK.

TERUGREIS WAAR CINCINNATI. EEN POSTWAGENRIDJE

VAN DIE STAD NAAR COLUMBUS EN VANDAAR NAAR

SANDUSKY. VERDER OVER HET MEER ERIE

NAAR DE WATERVALLEN VAN DEN NIAGARA.

Alzoo ik verlangde midden door den staat van Ohio

te reizen en »de meeren aan te doen," gelijk men

dat gewoonlijk noemt, bij een klein stadje, Sandus-

ky geheeten, werwaarts die weg ons op onzen togt

naar Niagara voeren zoude, moesten wij langs den

weg, die ons naar St. Louis had gebragt, tot aan

Cincinnati toe wederkeeren.

De dag , waarop wij van St. Louis zouden afscheid

nemen, was ongemeen fraai. De stoomboot, die ik

weet niet hoe vroeg in den morgen zoude afvaren,

had voor den derden of vierden keer haar vertrek

tot in den achtermiddag uitgesteld. Wij reden daar-

om vooruit naar een oud Fransch gehucht aan de

rivier, welks eigenlijke naam Carondelet was, maar

hetwelk Videpoche werd bijgenaamd , en hadden

afgesproken, dat de stoompakket ons aldaar aan

boord zoude nemen.

Dat plaatsje bestond uit eenige arme hutten en twee

of drie herbergen, waarvan de spijskamers in dien
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toestand waren, dat zij den straks opgegeven bij-

naam volkomen regtvaardigden , want in geene van

die alle was iets te eten. Eindelijk nogtans vonden

wij, door ten naastenbij eene halve mijl terug te

gaan, een eenzaam gelegen Luis, alwaar wij ham

en koffij konden krijgen, zoodat wij aldaar de aan-

komst van de boot bleven afwachten, die wij door

het groen voor de deur heen in de verte in het oog

zouden krijgen.

Het was eene eenvoudige, zindelijke dorpskroeg,

en wij gebruikten er onzen maaltijd in een klein

kamertje met een bed er in, en versierd met eenige

oude schilderijen in olieverw, welke [in haren tijd

waarschijnlijk voor eene Roomsche kerk of in een

klooster gediend hadden. De geregten waren zeer

goed en werden zindelijk opgedischt. Het huis werd

bewoond door een regt karakteristiek oud paar, met

hetwelk wij een lang gesprek hielden, en die mis-

schien een zeer goed model van dat slag van lieden

in de Westersche streken uitmaakten.

De waard was een forsche taaije oude knapper

(nog wel zoo geheel oud niet , een zestiger naar ik

denk) , die in den laatsten oorlog tegen Engeland

bij de militie gestaan en allerlei diensten gedaan

had — behalve vuur gezien ; en dat zelfs , voegde

hij er bij, had hij ook bijna , zeer bijna gezien. Hij

was zijn leven lang rusteloos en omzwervend ge-

weest; want hij werd door eene onweerstaanbare

zucht naar verandering gedreven , en hij was nog

de zoon van zijn eigen zelf; want indien hij maar

niets had, dat hem te huis hield, zeide hij, met

zijn' hoed en zijn' duim naar het venster van de

21 *
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kamer wenkende, waarin de oude Lady zat, terwijl

wij voor de deur van het huis stonden te praten,

dan zoude hij nog zijn geweer schoon maken , en

morgen ochtend naar Texas op reis gaan. Hij was

een der talrijke afstammelingen van Cain, die aan

dit vaste land zoo bijzonder eigen zijn en van hun-

ne geboorte af aan bestemd schijnen om als weg-

baners voor de groote menschelijke armee te dienen;

die blijmoedig jaar in jaar uit derzelver voorpos-

ten uitzetten , het eene huis na het andere achter

zich laten, en ten laatsten sterven, zonder dat het hun

verdriet, als hun graf door het opvolgende geslacht

mijlen ver afgelegen en vergeten achtergelaten wordt.

Zijne vrouw was eene goedhartige, huishoudelijke

oude ziel , die met hem » uit de Koninginne-stad van

de wereld" (ik denk , dat het Philadelphia zal be-

duid hebben) gekomen was. Zij had weinig schik

in dat Westersche land en had daar ook weinig re-

den toe; want zij had er al hare kinderen, het een

na het ander, in den bloei van hare schoonheid en

jeugd zien wegsterven. Haar hart , zeide zij , leed

er onder, wanneer zij daaraan dacht, maar als zij

over dat onderwerp in deze barre streek , en zoo

ver van haar huis, zelfs met vreemdelingen spreken

kon, gevoelde zij zich een weinig verligt, en dat

was haar een treurig genoegen.

Tegen den avond kwam de boot,* wij namen van

de arme oude vrouw en haren zwerfzieken man af-

scheid, en ons naar de naastbijgèlegene aanlegplaats

begevende , stapten wij weldra nog eens aan boord

van »de Bode" in ons oude roefje en stoomden op

nieuw de Mississipi af.
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Indien het opvaren van die rivier met. het talmen

tegen den stroom eene vervelende reis is , dan is het

afvaren van dezelve met haren troebelen stroom bij-

kans nog erger; want dan heeft de boot, twaalf of

vijftien mijlen in een uur afleggende , haren gang

te besturen door een doolhof van drijvende blokken

heen, dien men in de duisternis onmogelijk vooraf

zien of vermijden kan. Dien ganschen nacht door

was de bengel geene vijf minuten achtereen stil, en

bij elke waarschuwing kreeg het vaartuig tegelijk één

schok en somtijds wel twaalf schokken achter elkan-

der, waarvan de minste zwaar genoeg scheen om het-

zelve een gat in de kiel te stoten, en stoof dan achter-

uit alsof het een notendop ware geweest. Wanneer wij

bij klaar lichten dag de rivier beschouwden, scheen

zij te wemelen van monsters, zoo lang die zwarte

klomuen boven hare oppervlakte dreven of weder

boven kwamen, als de boot onder het klieven van

haren weg , te midden van zoo vele hinderpalen

,

eenige daarvan onder water dreef. Somtijds moest

de stoommachine een' tijdlang ophouden te werken,

en in zulke oogenblikken waren er voor en achter

en ter zijde van haar zoo veel van die hindernissen

,

dat zij er, als het middelpunt van een drijvend eiland,

geheel van ingesloten was , en genoodzaakt stil te

liggen , totdat zij
,

gelijk donkere wolken voor den

wind, uit elkander weken en langzamerhand een'

doortogt open lieten.

Des anderen daags morgens evenwel kwamen wij

weder in het gezigt van dat afschuwelijke moeras

,

hetwelk zij Kairo noemen; en ons aldaar ophou-

dende om hout in te nemen
,
gingen wij naast eene
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barge liggen, welker hoofdbalken ter naauwernood

vast in elkander zaten. Zij lag aan den oever vast-

gemeerd en op de zijde zagen wij het woord » koffij-

huis" geschilderd, zoodat ik vooronderstel, dat het

het drijvende paradijs was, tot hetwelk het pnbliek

zijne toevlugt neemt, wanneer de schrikkelijke wa-

teren van de Mississipi de huizen voor een paar

maanden lang onder water zetten. Van dit punt af

zuidwaarts ziende, hadden wij het genoegen van te

ontdekken, dat die hatelijke rivier al haar slijk en

haren modder naar den kant van Nieuw-Orleans

heen stuwde ; en na het overvaren van eene geel-

achtige streep, welke zich dwars door den stroom

uitstrekte, bevonden wij ons weder op den helde-

ren Ohio , om
,

gelijk ik hoop , nooit anders , dan

van de nachtmerrie geplaagd , de Mississipi terug

te zien. Ik verliet hem voor zijn' glinsterenden na-

buur, en was daarbij te moede, alsof ik van den

arbeid tot de rust , of liever van een' akeligen droom

tot eene vrolijke werkelijkheid ontwaakt was.

Wij kwamen op den vierden avond te Louisville

terug , en keken met blijdschap deszelfs voortreffelijk

logement aan. Daags daarna gingen wij aan boord

van de »Ben Franklin," eene fraaije stoomboot, en

kwamen kort na middernacht te Cincinnati aan.

Alzoo wij thans bijkans afgemat waren van het sla-

pen op planken , waren wij wakker gebleven om

terstond aan wal te kunnen gaan, zoodat wij ons

tusschen eene menigte van andere booten , tusschen

een doolhof van stoomwerktuigen en lekke suiker-

vaten een' weg banende, eindelijk de straat bereik-

ten, den portier van het logement, alwaar wij te
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voren geweest waren opklopten, en weldra tot ome

overgroote blijdschap goed en gemakkelijk gehuis-

vest waren.

Wij bleven slechts één dag te Cinci?mati en reis-

den toen verder naar Sandusky. Alzoo daar twee

postritten mede gemoeid zijn, welke zamen met die,

waarvan ik reeds een' wenk gegeven heb, de hoofd-

trekken van de pret van reizen in Amerika bevat-

ten , wil ik den lezer als onzen reisgenoot mede-

nemen , en mij verbinden om hem zoo schielijk als

het gebeuren kan, den weg te doen alleggen.

De eerste plaats van onze bestemming is Colum-

bus. Zij ligt ongeveer honderd en twintig mijlen

van Cincinnati af, maar er ligt een gemacadami-

seerde weg (een zeldzame zegen!) waarop men zes

mijlen (drie uren) in een uur aflegt.

Te acht ure in den ochtend reizen wij af in een'

grooten postwagen, waarvan de wangen zoo hoog

rood zijn, dat hem eene bloedberoerte schijnt te be-

dreigen. Waterzuchtig is hij zeker, want er kun-

nen twaalf passagiers in geborgen worden. Doch,

en dat is eene zeldzaamheid , hij is zindelijk en glad

verlakt , want hij is nog nieuw , en rammelt vrolijk

door de straten van Cincinnati,

Onze weg ligt door eene fraaije streek , welke we-

lig bebouwd is en een' rijken oogst belooft. Som-

tijds rijden wij een veld voorbij , alwaar de regtop-

staande stengels van Indiaansen koren naar wandel-

stokken gelijken ; somtijds weder een omheind veld,

alwaar de groene tarw te midden van een' doolhof

van boomstronken staat te prijken. De omheinigen

van wormhout zijn algemeen, en staan leclijk: maar



328 DE POSTWA.GENB.ID

de pachthoeven zien er zindelijk uit, en juist zon-

der dit alleen zoude men zich kunnen verbeelden

door het graafschap Kent te reizen.

Wij houden ons dikwijls op bij de herbergjes

langs den weg , om de paarden water te geven. De

voerman klimt af, vult zijn' emmer en houdt dien

de paarden voor. Hij wordt zelden door iemand

geholpen ; er zijn geene omstanders , zelfs geen stal-

knecht om met hem te schertsen. Somtijds wanneer

wij omgespannen hebben., kost het eenige moeite

weder voort te komen , hetgeen zijne oorzaak vindt

in de manier van een jong paard te dresseren. "Want

deze bestaat hierin, dat men het jonge paard op-

vangt, het tegen zijn wil aan het tuig oplegt, en

zonder verdere formaliteiten voor den wagen plakt;

doch na een weinig hortens en stotens gaan wij

voort en zie , daar zitten wij al weder — op reis !

Somtijds wanneer wij pleisteren om van paarden

te verwisselen , komen er twee of drie half beschon-

ken lanterfanters met hunne handen in de zakken

naar buiten , of men ziet hen op schommelstoelen

zitten , of tegen de vensterbank of de leuning van

de kolonnade rusten. Zij hebben evenwel of elkan-

der, of ons weinig te zeggen, maar zitten er op

hun gemak naar de paarden en naar het rijtuig te

kijken* De herbergier is gewoonlijk onder hen en

schijnt zich het minst van allen met de bezigheden

van het huis te bemoeijen. Hij staat tot zijne her-

berg nagenoeg als de voerman tot den wagen en de

passagiers ; wat er ook in den kring van zijne werk-

zaamheid moge voorvallen, is hem onverschillig, en

hij breekt er zijn hoofd niet mede.
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Be menigvuldige verandering der voerlieden brengt

in hun karakter geen onderscheid mede. Zij zijn

allen even morsig, dom en stilzwijgend. Indien zij

voor eenig, hetzij zedelijk of ligchamelijk gevoel

vatbaar zijn, dan bezitten zij in eene hooge mate

de eigenschap van dat te kunnen verbloemen. Hij

spreekt u niet aan als gij naast hem op den bok

zit , en doet gij het hem , dan antwoordt hij u som-

tijds met ja of neen. Hij zal u onderweg niets aan-

wijzen en kijkt zelden naar iets; want het schijnt

dat hem alles te veel en hij zelf zijn leven moede

is. Wat zijn bedrijf aangaat , bemoeit hij zich
,
ge-

lijk ik reeds gezegd heb , alleen met zijne paarden.

De wagen volgt die , omdat hij aan hen vast is ge-

maakt en op wielen rust, niet omdat gij er in zit.

Somtijds zal men hem , na een' langdurigen rid, een

geliefkoosd deuntje hooren aanheffen, maar zijn ge-

laat zingt niet mede ; het is alleen zijne stem , en

dan nog wel zeer zelden.

Hij doet niet dan pruimen en spuwen, en zal

nooit een' neusdoek gebruiken. Het gevolg hiervan

voor den passagier die op den bok zit , vooral wan-

neer dat niet boven den wind is , laat zich van zelf

begrijpen.

Zoo dikwijls de wagen stilstaat en men de stem-

men van de passagiers binnen in hooren kan, of

zoo dikwijls een omstander hen of één van hen

aanspreekt, of dat zij tot elkander spreken, zult

gij één' volzin meermalen en meermalen, en on-

eindige keeren herhaald hooren. Het is een zeer

eenvoudig en weinig beteekenende volzin op zich

zelven ; want het is niet anders dan : » Yes , Sir!"
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(»Ja, Sir!") maar hij wordt op allerlei omstandig-

heden toepasselijk gemaakt , en dient om eiken stil-

stand in het gesprek aan te vullen. Bij voorbeeld :

Het is ée'n ure in den namiddag. Het tooneel is

de plaats, alwaar wij op onze reis eten zullen. De

postwagen komt aan voor de deur van de herberg.

Het is een smoorheete dag, en verscheiden ledig-

loopers slenteren rondom de herberg en wachten

den tijd van de open tafel af. Onder deze be-

vindt zich een forsch man , met een' bruinen hoed

op , die zich in de open lucht op een schommelstoel

zit te wiegen.

Terwijl de wagen ophoudt, kijkt een man met

een' stroohoed op het portier uit:

De Stroohoed (tegen den forschen man , die in

den schommelstoel zit). »Ik geloof, dat ik daar

regter Jefferson zie. Is het niet zoo ?"

De Bruinhoed (al voortschommelende ; zeer lang-

zaam sprekende, en zonder eenige de minste leven-

digheid). »Fes, Sir!"

De Stroohoed. »Het is warm weder, Regter!"

De Bruinhoed, » Yes , Sir!"

De Stroohoed. » Verleden week hebben we een

paar dagen koude gehad."

De Brulnhoed. »Yes, Sir!"

De Stroohoed. » Yes , Sir!"

Eene pause. Zij zien elkander ernstig aan.

De Stroohoed. »Ik reken, dat gij thans van die

zaak van de gilden zult af zijn, Regter?"

De Bruiwhoed. » Yes , Sir!"

De Stroohoed. »En hoe is zij uitgewezen, Sir?''

De Bruinhoed. »De eisch is ontzegd, Sir!"
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De Stroohoed (vragenderwijze). » Yes , Sir?"

De Bruinhoed (bevestigend). » Yes , Sir!"

Beiden (in gepeins naar de straat ziende). » Yes,

Sir!"

Weder eene pause. Zij turen elkander op nieuw

aan, nog ernstiger dan te voren.

De Bruinhoed. j> Ik geloof, dat de wagen van

daag vrij wat over zijn tijd aankomt."

De Stroohoed (twijfelachtig). Yes, Sir?"

De Bruinhoed (op zijn horologie ziende). » Yes,

Sir, bijna twee uren."

De Stroohoed (zijne wenkbraauwen met groote

verbaasdheid ophalende). » Yes , Sir?"

De Bruinhoed (stellig, terwijl hij zijn horologie

weder bij zich steekt). »Yes, Sir!"

Al de passasiers van binnen (onder elkander).

» Yes, Sir!"

De Voerman (op een' regt barschen toon). »Neen,

dat is niet waar."

De Stroohoed (tegen den voerman). «Nu, ik

weet het niet , Sir ! Wij hebben de laatste vijftien

mijlen zeer op ons gemak afgelegd. Dat is toch

maar zoo."

Alzoo de voerman hier geen antwoord opgeeft,

en volstrekt niet van zins is om over een punt te

hakketeren , dat hem zoo weinig aangaat , zegt een

andere passigier : » Yes , Sir ƒ" en de stroohoed , om

die beleefdheid te erkennen , zegt om het niet te

vergeten: » Yes, Sir!" Vervolgens vraagt de stroo-

hoed den bruinhoed of de wagen, waarin hij (de

stroohoed) thans zit, niet een nieuweis? hetgeen de

bruinhoed al weder met »Yes, Sir!" beantwoordt.
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De Stroohoed. »Dat dacht ik al. Er is eene

sterke lucht van het vernis aan, Sir!"

De Bruohoed. nJTes, Sir!"

Al de passasiers van binnenin. » Yes > Sir!"

De Bruinhoed (tegen het gezelschap in het alge-

meen) , 3> Yes , Sir !" Alzoo er thans vrij wat van

de spraakzaamheid van het gezelschap gevergd is
,

doet de stroohoed het portier open en klimt af, het-

geen anderen insgelijks doen. Spoedig daarna eten

wij zamen met de tafelgasten van het huis , en

krijgen niets te drinken dan thee en koffij. Dewijl

heiden zeer slecht zijn en het water afschuwelijk is
,

vraag ik een glas brandewijn. Misgeschoten ! — Ik

bevind mij in een Matigheids-logement , alwaar geen

geestrijke drank , noch voor goede woorden , noch

voor geld te krijgen is. Dat opdringen van onsma-

kelijken drank aan de reizigers is in Amerika zeer

algemeen , maar ik heb nimmer bespeurd , dat zul-

ke kasteleins zóó naauw van geweten waren om

tusschen de hoedanigheid van hunne waren en het

saldo van hunne rekeningen eenige evenredigheid

in het oog te houden. Integendeel, ik heb mij al-

tijd verbeeld, dat zij het laatste verhoogden en de

andere verminderden, om zich zelven dusdoende

schadeloos te stellen voor het verlies van voordeel

op het verkoopen van hun' sterken drank. Het beste

van alles zoude mogelijk zijn
?

dat zulke naauwge-

zette moralisten zich geheel en al van het kasteleins

bedrijf onthielden.

Na den maaltijd nemen wij op een ander rijtuig

plaats, hetwelk gereed stond voor de deur (men

had intusschen omgespannen) en hervatten de reis

,
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welke door dezelfde soort van landstreek voortgezet

wordt tot in den avond , wanneer wij in de stad

komen , alwaar wij zullen pleisteren om thee te drin-

ken en het avondeten te gebruiken. Nadat de brie-

venpakken aan het postkantoor zijn afgegeven , rij-

den wij door de als naar gewoonte breede straat
,

welke van velerlei winkelhuizen ruim gesorteerd is,

(waarvan de lakenkoopers allen , bij wijze van uit-

hangbord, een lap schitterend rood laken hebben

fladderen) naar het logement , alwaar de maaltijd

gereed is gemaakt. Alzoo er veel tafelgasten zijn,

zitten wij met een talrijk, maar als naar gewoonte

zwaarmoedig gezelschap aan tafel. Doch aan het

eene einde van dezelve hebben wij eene bruine kas-

teleines , en tegen haar over een' eenvoudigen school-

meester uit Wales met zijne vrouw en kind, die

herwaarts gekomen zijn op eene berekening (welke

ook al meer beloofde dan zij gaf) van alhier de

schoolkinderen te onderwijzen; en die beiden boe-

zemden ons toch belang genoeg in , totdat het maal

genuttigd en een ander rijtuig voor de deur gebragt

is. Hiermede vervolgen wij bij het maanlicht onze

reis tot aan den middernacht, wanneer wij ander-

maal ophouden om van paarden te verwisselen, en

nagenoeg een half uur in een armzalig vertrek blij-

ven, met een morsig gesteendrukt portret van Was-

hington boven den berookten schoorsteen , en een'"

geweldigen pot vol water op de tafel , aan welke

verfrissching de vergramde passagiers zich zoo zeer

te goede doen, dat zij allen tot ée'n toe, onder de

lijders van Doctor Sangrado schijnen te behooren.

Er is een klein knaapje onder, die tabak pruimt
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als eeil volwassen Amerikaan , benevens een* gentle-

man met eene zware basstem , die alle zaken tot de

dichtkunst toe statistiesch en arithmetisch berede-

neert, en altijd op denzelfden toon, met denzelfden

nadruk en met wat een deftigheid aan het woord

blijft. Hij was zoo even uit den wagen gekomen
?

en vertelde mij hoe de oom van zekere jonge Lady,

welke zich door zekeren kapitein had laten verlei-

den en trouwen , in deze streken woonde : en hoe

die oom zulk een ijzervreter was, dat het hem niet

zoude verwonderen , indien hij den voorzeiden kapitein

naar Engeland volgde , om » Jiem , waar hij hem

ook op straat vinden mogt , mors dood te schie-

ten." Ik, die van vermoeijenis en slaperigheid in

dit oogenblik door eene erge luim van tegenspreken

gedreven werd , vond goed dien forschen maatregel

als ondoenlijk te beschouwen, en verzekerde hem
,

dat als de oom zijne toevlugt tot denzelven nam, of

zich in eenige andere gril van dien aard toegaf,

hij zich den een of anderen ochtend stellig zeker

naar de gevangenis zoude zien transporteren, en dat

hij daarom wèl zoude doen van zijn testament te ma-

ken voordat hij vertrok ,* alzoo hem zulks , voor-

dat hij lang in Engeland geweest was , wel degelijk

te pas zoude komen.

Wij reden den ganschen nacht door en langza-

merhand begon de dag aan te breken ; de eerste

vrolijke stralen van de morgenzon begonnen ons te

beschijnen. Zij verlichtte voor het overige eene el-

lendige woestijn van dor gras , met eenige nare hoo-

rnen en morsige hutten van een allerellendigst voor-

komen. Het was eene barre woestijn in het mid-
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den van het bosch , welker groene struiken even zoo

nadeelig en verpestend zijn, als hetgeen op de op-

pervlakte van een stilstaand water groeit ; waar de

giftige paddenstoel den vochtigen bodem bedekt, en

uit de spleten der wanden van de stulpen komt op-

schieten. Zelfs in de nabijheid van eene stad te

wonen is niet van gevaar ontbloot. Die streek gronds

werd voor eenige jaren gekocht , maar alzoo de eige-

naar niet op te sporen is, kan de Staat er de han-

den niet aan slaan. Zoo blijft het dan nu als een

stuk grond, waarop de vloek eener zware misdaad

rust , te midden der ontgonnen en bebouwde velden

liggen.

Een weinig voor zeven ure bereikten wij Colum-

hus en bleven er een' dag en een' nacht , om een

weinig van de vermoeijenis bij te komen: want wij

hadden zeer goede kamers in een groot maar nog

onvoltooid logement, het » Huis van NeiU" geheeten,

die voortreffelijk voorzien waren van noteboomen-

houten meubelen , en op eene smaakvolle balkon

,

met eene steenen veranda uitkwamen, even als de

kamers van sommige huizen in Italië. De stad is

fraai en zindelijk, en zal in het vervolg zekerlijk

nog grooter worden. Zij is de zetel der staatswet-

geving van Ohio , en mag uit dien hoofde op eenig

aanzien bogen.

Alzoo er langs den weg , dien wij 's anderen daags

wilden doorreizen
,
geen postwagen reed , huurde ik

tot een' matigen prijs een » extra" rijtuig , om ons

naar Tiffin te brengen, een klein stadje, vanwaar

de spoorweg naar Sandushy leidt. Dat extra rijtuig

was een gewone postwagen met een vierspan , zoo



336 COLUMBUS.

als ik reeds beschreven heb, van paarden en voer-

man verwisselende ,' zoo dikwijls de wagen zoude

verkiezen , maar hij bleef voor die geheele reis de

onze. Om ons te beveiligen voor het gevaar van

op de behoorlijke stations geene wisselpaarden te

vinden, en door geene vreemdelingen gestoord te

worden, zonden de eigenaars een' van hunne be-

dienden op den bok mede , die ons den ganschen

weg over zoude gezelschap houden. Van dezen reis-

genoot voorzien en daarenboven van een' grooten

korf met koud vleesch , vruchten en wijn
,

gingen

wij wel gemoed 's morgens te half zeven weder op

reis, vast besloten hebbende de zwaarste vermoeije-

nissen te tarten.

Het was gelukkig voor ons, dat wij in die luim

waren , want de weg , dien wij hadden af te leggen

,

zoude genoeg geweest zijn om gemoederen , die

juist niet op » mooi weder" stonden , tot eenige dui-

men » onder storm" te brengen. In het eene oogen-

blik werden wij allen op een hoopje achter in den

wagen gesmeten, en in het andere stieten wij onze

hoofden tegen den hemel er van. Nu eens zaten

wij met de eene helft in den modder en klampten

ons aan de andere vast: dan weder hing de wagen

de achterste paarden op den staart, en dan weder

hortte hij naar boven , terwijl alle vier de paar-

den op den top van eene hoogte stonden en be-

daard naar beneden keken, alsof zij wilden zeggen:

»Span maar uit, we komen er niet." De voerlieden

op deze wegen, die inderdaad op eene allerwon-

derdadigste manier over den grond komen, wen-

den en draaijen de paarden zoo kris en kras door
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dik en dun heen , dat het ons niets buitengewoons

was, als wij de portieren uitkeken, den voerman

met een paar einden van de leisels in zijne hand

te zien zitten , alsof er niets aan zat en hij slechts

paardje speelde, terwijl bij zulk eene gelegenheid

het voorspan ons door het glas van het achterpa-

neel bekeek en gezind scheen achter op te gaan

staan. Een groot gedeelte van den weg lag over

hetgeen zij een corduroi-weg noemen , die gemaakt

wordt door boomstruiken in het midden der moeras-

sen neder te smijten, en daar te laten wortel schie-

ten. De ligtste der stoten, waarmede de zware wa-

gen van het eene blok op het andere viel , scheen

genoeg te zijn om ons al de gewrichten van ons lig-

chaam te verwrikken. Het zoude onmogelijk zijn

zoo iets onder andere omstandigheden te ondervin-

den, tenzij men het wilde beproeven met een om-

nibus naar den top van de Paulskerk te rijden. Geen

enkel oogenblik op dien dag bevond zich de wagen

in eene rigting , stelling , of beweging , waaraan men

in een ander rijtuig gewoon is. Het geleek in gee-

nen deele naar de gewaarwording , die men op eeni-

ge soort van rijtuig ondervindt.

Doch het was een fraaije dag, het luchtsgestel

aangenaam, en hoezeer wij den zomer in het wes-

ten hadden achtergelaten , waren wij toch op reis

naar Niagara en naar huis. Tegen het midden van

den dag klommen wij van den wagen af in een zeer

fraai bosch, lieten ons maal op een' gevallen boom

opzetten en de beste overblijfselen er van aan een' hut-

bewoner , de slechtste aan de varkens (die tot groot

gerief voor ons Commissariaat in Kanada in deze

22
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streken te vinden zijn als het zand aan den oever

der zee) overgelaten hadden
,
gingen wij vrolijk onze

reis vervolgen.

Toen het avond werd, begon het spoor al smal-

Ier en smaller te worden, totdat het zich eindelijk

zoodanig tusschen de boomen verloor , dat de voer-

man naar den weg als een blinden naar het ei moest

raden. Wij hadden den troost van te weten, dat

er geen gevaar bestond dat hij in slaap viel, want

nu en dan kreeg een der wielen zulk een' schok te-

gen een stronk , dien wij niet vooraf gezien hadden,

dat hij de paarden zeer schielijk en hard moest op-

houden, om niet van den bok te tuimelen. Voor het

hollen behoefden wij ook niet bang te zijn, want

de paarden hadden genoeg te doen met over dien

hobbeligen weg te stappen. Yoor het schichtig wor-

den was ook weinig gelegenheid; want in zulk een

bosch en met zulk een' wagen achter hunne hakken

had een troep wilde olifanten niet op den hol kun-

nen gaan. En zoo sjokten wij dan volkomen ge-

rust voort.

Die boomstronken zijn een kenschetsende trek van

het reizen in Noord-Amerika. De verschillende be-

goochelingen, waaraan zij het daaraan ongeoefend

oog blootstellen , als het donker wordt , zijn menig-

vuldig en van een
,

allerzonderlingsten aard. Nu eens

ziet men te midden van een eenzaam veld eene Griek-

sche vaas opgerigt; dan weder schijnt het eene treu-

rende Charlotte bij Werthers graf: somtijds een al-

ledaagsch oud man in een wit kamizooltje met een*

duim door eiken der armsgaten gestoken: somtijds

een student met zijn' neus boven een boek: of een
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op zijn' buik loerende Neger ; of een paard, een

hond , een kanonstuk , een gewapend man ; een

bogchel, die zijn kast afsmijt en naar u toe komt

stappen. Ik vermaakte er mij even zoo mede alsof

ik de vertooningen zag van eene tooverlantaren. Zij

namen die gedaanten ook niet aan • als gewrochten

van mijne verbeeldingskracht ; maar zij drongen zich

van zelven als zoodanig bij mij op, ik mogt het al

of niet willen, en hetgeen allervreemdst was, dik-

wijls herkende ik er tegenhangers in van prentjes

uit mijne kinderboeken, die ik sedert lang verge-

ten had.

Spoedig evenwel werd het ook voor dat vermaak

te donker en stonden de boomen zoo digt bij elkan-

der , dat hunne dorre takken aan weerskanten tegen

den wagen knakten, zoodat wij tegen wil en dank

gedwongen waren onze hoofden binnen te houden.

Drie gansche uren lang weerlichtte het ook tel-

kens zeer lang en gloeijend blaauw; en terwijl de

felle stralen tusschen de takken doorschoten, en de

donder boven de toppen van het bosch ratelde,

kwam ons toch onzes ondanks de gedachte bestor-

men, dat men op dezen tijd van den avond zich

wel in een beter gezelschap dan in dat van de don-

kere boomen kon bevinden.

Eindelijk zagen wij tusschen tien en elf ure in

de verte eenige flaauwe lichten verschijnen , en Hoog-

Sandusky, een Indiaansen dorp, alwaar wij tot den

ochtend toe meenden te overnachten, lag voor ons.

In de blokhut, de eenigste herberg, welke aldaar

was , lagen zij reeds op een oor , maar stonden op ons

aankloppen schielijk op, en maakten ons thee klaar

22 *
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in eene soort van keuken of gemeene haard , die

met oude couranten bij wijze van behangselpapier

beplakt was. Het slaapvertrek, hetwelk men mij en

mijne vrouw aanwees , was een ruime spokerige ka-

mer en laag van verdieping, met een aantal dorre

takken op den 'haard , en twee deuren tegenover el-

kander zonder eenige sluiting, en beide op de don-

kere en woeste streek uitkomende; zij stonden daar-

enboven zoo juist tegen elkander over , dat de eene

telkens de andere deed openwaaijen; eene nieuwig-

heid van huisbouwkunde , waarvan ik mij niet her-

inneren kan voorheen ooit een model gezien te heb-

ben , en hetgeen mij , terwijl ik te bed lag , leed

deed te hebben opgemerkt, omdat ik eene aanzien-

lijke aap in goud voor mijne reiskosten in mijne

cassette bij mij had. Een weinig van onzen ballast

tegen de paneelen gestapeld, voorzag weldra in die

zwarigheid, en mijn slaap werd er, hoezeer ik daar

bang voor geweest was, niet door gestoord.

Mijn Bostonner vriend kroop ergens op een vlie-

ring] e onder de dekens , alwaar een andere logeergast

reeds hartig lag te snorken. Doch meer dan hij dul-

den kon van het ongedierte gekweld wordende, stond

hij weder op en nam zijne toevlugt tot den wagen

,

die voor het huis stond. De uitkomst deed zien,

dat hij daar niet voorzigtig aan handelde,* want de

varkens, die de Lucht van hem kregen, en den wa-

gen als eene soort van vleeschpastij aanzagen, kwa-

men er zoo schrikkelijk om heen knorren, dat hij

er niet weder durfde uitkomen, en er tot den mor-

gen toe bibberende in bleef liggen. Toen hij er uit

kwam was het onmogelijk hem door een glas bran-
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dewijn te verwarmen; want de wetgeving heeft met

een wijs oogmerk het verkoopen van sterken drank

door de kroeghouders in de Indiaansche dorpen ver-

boden, Die voorzorg wordt met dat al nutteloos ge-

maakt; want de Indianen weten zich tot een' duur-

der prijs eene slechtere soort van drank van de rond-

loopende marskramers te verschaffen.

De inwoners van deze plaats zijn eene nederzetting

van de Wyandot Indianen. Onder het gezelschap,

waarmede wij zaten te ontbijten, was een goedhar-

tig oud gentleman , die jaren lang door het bestuur

der Vereenigde Staten gebruikt was geworden in

deszelfs onderhandelingen met de Indianen, en die

thans juist met dezen volksstam eene overeenkomst

gesloten had, uit kracht van welke zij zich voor de

betaling van zekere geldsom verbonden , om zich in

het volgende jaar naar eene streek ten westen van

de Mississipi en een weinig achter St. Louis met

der woon te begeven. Hij hing mij een aandoenlijk

tafereel op van hunne sterke gehechtheid aan de

plaatsen hunner kindschheid en vooral aan de be-

graafplaatsen van hunne nabestaanden; en van hun'

tegenzin om die te verlaten. Hij had meer zulke

landverhuizingen, maar altijd met weerzin bijgewoond,

hoewel hij wist, dat het zeer voordeelig voor hen

was. De vraag of zij blijven of gaan zouden, was

een paar dagen vroeger in eene hut, welke opzet-

telijk daartoe opgeslagen was, en waarvan de blok-

ken nog voor de deur van de herberg lagen, door

dien volksstam in overweging genomen. Nadat er

een advies over gegeven was , schikten zich de stem-

menden in twee rijen tegen elkander over , en al de
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volwassen mannen bragten elk op zijne beurt hunne

meening uit. In bet oogenblik, toen de uitkomst

bekend was, gaf de minderheid, hoezeer aanzienlijk

zijnde, het gewillig op, en onthield zich van alle

wederstreving.

Naderhand troffen wij eenige van die arme India-

nen aan, op ruige hitten rijdende. Zij geleken zoo

naar Heidenen, dat ik hen in Engeland ontmoet

hebbende, geenszins zoude getwijfeld hebben, of zij

behoorden tot die rustelooze en omzwervende volks

-

horde.

Terstond na het ontbijt dit gehucht verlatende,

reisden wij voort over een' weg, die nog erger dan

de weg van den vorigen dag was , en kwamen tegen

den middag te Tiffin aan , alwaar wij van ons extra-

rijtuig afscheid namen. Te twee uren vertrokken

wij verder langs den spoorweg ; maar dat ging traag,

alzoo de machinerie slecht zamengesteld en de grond

nat en moerassig was. Wij kwamen echter nog bij

tijds te Sandushy aan, om aldaar het middagmaal

te nuttigen. Wij namen onzen intrek in een vrij

goed klein logement aan den oever van het meer

JErie, sliepen aldaar dien nacht, en hadden geen e

andere keus dan des anderen daags te wachten tot-

dat de stoomboot naar Buffalo zoude aankomen. San-

dushy , dat eene havelooze en onaanzienlijke plaats

is, had wel iets in zijn voorkomen van het achter-

gedeelte eener Engelsche badplaats , welke buiten de

mode geraakt is.

Onze kastelein , dien niets te veel was om het ons

gemakkelijk en naar den zin te maken, was een

knap man van middelbare jaren , en herwaarts uit
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JYieuw-Engeland overgekomen, in welk gedeelte van

Amerika hij » groot gebragt" was. Wanneer ik er

melding van maak , dat hij telkens met zijn' hoed

op de kamer in- en uit liep ; dat hij voor ons staan

bleef, om op een' allervrijpostigsten toon met ons te

praten; dat hij zich deftig op de sopha ging uitstrek-

ken en het eene nieuwsblad na het andere uithaal-

de om het op zijn gemak te gaan lezen; dan ge-

waag ik daarvan alleen als van karakteristieke trek-

ken van de streek , alwaar wij ons bevonden , en

geenszins om er mij over te beklagen, of om dat

het mij hinderlijk was. In Engeland zoude ik mij

zekerlijk over zulke manieren geërgerd hebben , om-

dat zij daar wat nieuw zijn , en naar onbeschoft-

heden zouden gelijken; maar in Amerika is het

eenigste verlangen van zulk een goed slag van we-

zen, dat hij zijne logeergasten gastvrij en wel. be-

jegent, en ik had even weinig regt, ja, ik mag er

wel bijvoegen, even weinig lust, om zijn gedrag

naar den maatstaf van onze Engelsche mameren te

beoordeelen , als ik had om het hem kwalijk te ne-

men , dat hij de juiste maat niet had om in de garde

grenadiers van de Koningin aangenomen te worden.

Even weinig lust gevoelde ik om mij dik te maken

over eene tamelijk koddige oude Lady, die eene der

eerste dienstboden van dit huis was, en die, wan-

neer zij ons onder den maaltijd kwam bedienen , op

haar gemak in den gemakkelijksten stoel ging zitten,

en eene bakerspeld uithaalde, om er mede tusschen

hare tanden te peuteren , ons intusschen met alle def-

tigheid aankijkende , en van tij*d tot tijd aansporende

,

om nog ivat te eten , waarmede zij niet ophield voor-
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dat het tijd was om het tafellaken weg te nemen.

Het was ons evenwel genoeg, dat niet alleen hier,

maar ook elders overal , hetgeen wij begeerden met

groote beleefdheid en bereidwilligheid gedaan werd,

en dat men er zelfs ijverig zijn werk van maakte

,

om onze begeerte te voorkomen.

Wij aten alhier op den dag na onze aankomst

,

die een Zondag was , een weinig vroeg , toen er

eene stoomboot kwam opdagen en alhier aan de kaai

aanlag. "Vernemende , dat zij naar Buffalo bestemd

was , haastten wij ons aldaar aan boord te gaan , en

weldra hadden wij Sandusky ver uit het oog ver-

loren.

Die stoomboot was een groot vaartuig van vijf-

honderd tonnen last en zeer net betimmerd , hoezeer

van werktuigen voorzien naar die zwaarte berekend,

hetgeen mij , ik moet zulks erkennen , altijd even

zoo te moede maakt, als of ik in een' kruidmolen

woonden. Zij had eene lading meel in, waarvan

eenige vaten boven op het dek gestapeld lagen.

De kapitein , die naar boven kwam om een weinig

te praten en ons een' zijner vrienden voor te stel-

len, ging met zijne beenen dwars over een van die

vaten zitten, even als een Bacchus op zijn wijnvat,

en een groot zakmes te voorschijn halende, begon

hij die onder zijn praatje al zachtjes aan af te schil-

feren. Dat schilferen ging zoo regt van harte en

zoo ijverig voort , dat er , als hij niet spoedig geroe-

pen was geworden, niets anders dan splinters en

maalkoren te vinden zou zijn geweest.

Nadat wij ons op een paar plaatsjes hadden op-

gehouden, alwaar een paar lage dijken naar het
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meer heen liepen , met een paar ruwe vuurbaken er

op, die wel naar windmolens zonder zeilen geleken,

kwamen wij omtrent middernacht te Cleveland aan,

alwaar wij den nacht door tot 's morgens te negen

ure toe bleven.

Die plaats boezemde mij toch eenig belang in,

omdat ik er een staaltje van hare letterkunde gezien

had in een nieuwsblad , hetwelk zich sterk uitliet over

Lord Ashbtjrto^'s aankomst te Washington , om de

geschilpunten tusschen de Vereenigde Staten en

Groot-Brittanje te regelen , en waarin den lezers

berigt werd , dat alzoo Amerika in zijne kindschheid

Groot-Brittanje gegeeseld , en in zijne jeugd die les

herhaald had, het ook thans natuurlijk was, dat

het in zijne volwassenheid dat nog eens doen moest

;

en dat het alle echte Amerikanen verzekerde, dat

indien de Heer Webster in de op handen zijnde

onderhandelingen zijn' pligt betrachtte, en den En-

gelschen Lord in allerijl naar zijn huis terugzond,

zij binnen twee jaren tijds het » Yankee Doodle" in

Hyde Park , en -> Hail Columbia" in de scharlaken-

roode zaal van JVestminster zouden zingen ! Ik vond

het eene fraaije stad en had het genoegen van de

drukkerij van het dagblad , waaruit ik zoo even een

paar volzinnen heb aangehaald, te zien. Den groo-

ten man, uit wiens brein die volzinnen voortkwa-

men , trof ik juist niet aan , maar ik twijfel er niet

aan, of hij is op zijne wijze een voornaam staatkun-

dige, die in zijn' kring een hoog aanzien geniet.

Alliier was een gentleman aan boord, dien ik ,

zoo als ik door het dunne beschot vernam , hetwelk

onze roef van de kajuit afscheidde , waarin hij met
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zijne vrouw zat te praten , zonder het te willen of

te weten, eene groote verlegenheid veroorzaakte.

Vanwaar het kwam weet ik niet , maar het scheen

als of hij mij niet uit zijne gedachten kon verzetten
,

en alsof ik hem zeer tegen de borst was. Het eerste

wat ik hem hoorde zeggen (en het koddigste daar-

van was, dat het eveti zoo goed was , alsof hij het

mij op mijn' schouder leunende in het oor fluisterde

:

n Boz is nog aan boord , mijne lieve !" Na eene tus-

schenpoos voegde hij er op een' klagenden toon bij

:

» Boz houdt zich zeer verborgen ," hetgeen ook waar

was , want ik bevond mij niet wel en lag met een

boek te bed. Nu dacht ik , dat hij met mij gedaan

zou hebben , maar hierin bedroog ik mij ; want toen

er vrij wat tijd verloopen was , waarin ik mij ver-

beeldde, dat hij zich telkens van de eene naar de

andere zijde zal hebben omgegooid , om toch einde-

lijk in slaap te geraken, hoorde ik hem op nieuw

zeggen : » Ik denk dat Boz bezig is met een boek

te schrijven en al onze namen daarin te brengen!"

en op die hersenschimmige gevolgtrekking van zich

tegelijk met Boz aan hetzelfde boord te bevinden,

steende hij eens , en verder hoorde ik hem niet

meer.

Te acht ure kwamen wij aan de stad Erie aan

en bleven aldaar een uur liggen. Tusschen vijf en

zes van den anderen morgen te Buffalo , alwaar wij

ontbeten, en hier te digt nabij de groote waterval-

len zijnde , om elders met geduld te vertoeven
,
gin-

gen wij nog op dienzelfden morgen te negen ure

met den spoortrein naar Niagara.

Het was een ellendige, nare en gure dag. Er
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viel een vochtige mist. De boomen waren in die

noordelijke streek winterachtig en ontbladerd. Zoo

dikwijls de wagentrein zich ergens ophield , luisterde

ik naar het gebruis, en sloeg gedurig mijne oogen

naar de rigting, alwaar ik wist dat de watervallen

zijn moesten , omdat ik de rivier van daar stroomen

zag. Ik verwachtte in elk oogenblik het schuim te

zullen zien. Vijf minuten voordat wij ophielden

en niet vroeger, zag ik twee zware witte wolken

langzaam en plegtig uit de diepte der aarde omhoog

rijzen, en dat was alles. Eindelijk stegen wij af,

en toen hoorde ik voor het eerst het geweldige ge-

bruis van het water, en voelde den grond onder

mijne voeten dreunen.

De oeverkant was zeer steil en door den regen en

het half gesmolten ijs glibberig. Ik weet bijkans

niet hoe ik beneden kwam , maar ik was er weldra

en klom met twee Engelsche officieren , die er over

heen waren gekomen en zich bij mij gevoegd had-

den , over eenige gebroken klipstukken heen , terwijl

het gebruis mij doof, het schuim mij halfblind, en

het water mij tot de huid toe nat maakte. Wij be-

vonden ons aan den voet van den Amerikaanschen

val. Ik zag een' geweldigen stroom van water, zon-

der dat ik eenig denkbeeld van deszelfs gedaante of

ligging had , zich van eene ontzettende hoogte neder-

storten.

Toen wij in de kleine veerboot zaten , en de ge-

zwollen rivier regt tegen over de twee katarakten

overvoeren , begon ik eerst te gevoelen wat het was,

hoezeer eenigzins verbijsterd en niet in staat om de

uitgebreidheid van het toonccl te beseffen. Niet
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voordat wij aan de Tafelklip kwamen en daar —
Groote Hemel! op welk een' val van helder groen

water ! — het uitzigt kregen , deed het zich mij in

al zijne kracht en grootheid voor.

In dat oogenblik gevoelende hoe nabij ik mijnen

Schepper stond, was de eerste en voortdurende wer-

king van dat verheven schouwspel— Rust. Rust des

gemoeds : kalmte : een stil herdenken aan de doo-

den : verhevene gedachten van eeuwige rust en eeu-

wige gelukzaligheid : niets wat naar somberen schrik

geleek. De Niagaraval liet op eenmaal den indruk

van de beeldtenis der schoonheid in mijn hart na
.,

om er onuitwischbaar en onveranderlijk in te blij-

ven, totdat er de groote ader van voor altijd zal

hebben opgehouden te kloppen.

O hoe vergat ik al de bemoeijingen en de naja-

gingen van ons alledaagsche leven, gedurende de

tien onvergetelijke dagen , die ik op dien betoove-

renden grond doorbragt ! Welke eene stem hoorde

ik van uit het donderende water tot mij spreken!

Welke gelaatstrekken , van het aanschijn des aardbo-

dems verdwenen , zag ik van uit de diepte mij aan-

zien? Welke hemelsche toezeggingen glinsterden in

die engelentranen , die veelkleurige droppelen, die

rondom mij regenden en zich vereenigden met de

prachtige regenbogen, die mij van alle kanten om-

ringden !

Ik bewoog mij al dien tijd niet van de Kanada-

sche zijde , waarheen ik voor het eerst gegaan was.

Ik stak de rivier niet weder over ; want ik wist, dat

er aan de overkant menschen stonden, en op zulk

eene plaats is het iets natuurlijks het bijzijn van on-
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bekenden te vermijden. Dagelijks af en aan te loo-

pen en de katarakten van hunne verschillende ge-

zigtpunten af te beschouwen: aan den rand van den

grooten Paardenhoef te staan, en op te merken

hoe het stroomende water bij het naderen van den

rand eene nieuwe kracht schijnt te krijgen, maar

een oogenblik stil te staan, voordat het naar bene-

den in den afgrond schiet ; van de effene watervlakte

heen te zien naar den bergstroom, die al bruisende

nederstort- de naburige hoogten te beklimmen, en

den stortval door het geboomte heen te beschouwen

,

te gelijk met het woelen der bergstroomen , voordat

zij den rand der steilte naderen- drie mijlen verder

benedenwaarts in de schaduw der rotsen om te zwer-

ven 5 de rivier waar te nemen , terwijl zij door geene

zigtbare oorzaak bewogen, woelt en bruist, de om-

liggende echos doet ontwaken , en tot diep onder hare

oppervlakte door haren reuzenloop wordt voortge-

stuwd ; den Niagai aval voor mij te zien , zoo als hij

door de zon en door de maan verlicht wordt, rood

bij de morgenschemering en graauw zoodra hem de

sluijer van den avond bedekt ; hem alle dagen te

zien , alle nachten door zijn onophoudelijk donderend

gebruis wakker te worden : ziedaar wat mij genoeg

was.

Thans nog bij elk stil weder denk ik er aan. Die

wateren stroomen, schieten, storten en bruisen den

ganschen dag. Nog overspannen hen honderd voeten

lager al die regenbogen. Nog glinsteren en schitte-

ren zij als gesmolten goud, wanneer hen de zon be-

schijnt. Nog schieten zij op de sombere dagen als

sneeuwvlokken naar omlaag, of schijnen als de top
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van een' hoogen krijtberg weg te brokkelen , of als

een dikke witte rook van de klippen af naar bene-

den te storten. En nogtans schijnt de geweldige

stroom in het nederstorten zijn' dood te naderen,

maar uit zijn onpeilbaar graf rijst die ontzettende

spookvertooning van damp en schuim op, die nooit

verdwijnt , en die deze plaats met dezelfde ontzag-

wekkende verhevenheid blijft bewonen, sedert dat

de duisternis boven den afgrond zweefde
7

en die

eerste stroom vóór den Zondvloed — de stroom des

Lichts — op Gods bevel zich over het geschapene

kwam verspreiden.
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;

ST. JOHn's. TERUGKOMST IN DE VEREENIGDE STA-

TEN. LIBANON. HET DORP DER KWA-

KERS EN DE WEST-KAAP.

Ik wil mij onthouden van alle vergelijking daar te

stellen, tusscben den toon van den maatschappelij-

ken omgang der Yereenigde Staten en die der Brit-

sche bezittingen in Kanada. Ik zal mij daarom al-

leen b.epalen tot een zeer beknopt verslag van onze

reis door het laatstgenoemde grondgebied.

Doch voor dat ik den Niagara vaarwel zeg
J
moet

ik op eene stuitende omstandigheid opmerkzaam ma-

ken, welke bezwaarlijk de aandacht van iederen

welgemanierden reiziger ontsnapt zal zijn, die de

watervallen bezocht heeft.

Op de Tafelklip staat eene hut bewoond door een'

wegwijzer, alwaar kleine gedenkstukjes van de plek

verkocht worden en de bezoekers in een boek , daar-

voor opzettelijk nagehouden , hunne namen schrijven.

Op den wand van de kamer , alwaar eene groote me-

nigte van die boeken bewaard wordt, vindt men

het volgende verzoek : De bezoekers zullen wel zoo
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goed zijn van de aanteekeningen en dichterlijke uit-

boezemingen, in dit boek gehouden, geene afschrif-

ten noch uittreksels mede te nemen."

Zonder die waarschuwing zoude ik mij sterk ge-

noeg gevoeld hebben , om ze allen zoo achteloos
,

als zij gelijk de boeken op eene studeertafel , door

elkander verspreid lagen , aldaar te laten liggen ; want

ik had meer dan genoeg aan de zouteloosheid van

eenige coupletten met eene antiklimax aan het einde

van elke derzelve, die in lijstjes rondom de wan-

den hingen. Na het lezen van zulk een berigt even-

wel nieuwsgierig geworden te zien welke soort van

stukken in zulk eene hooge achting stond , sloeg

ik er eenige bladen van om, en ik vond ze allen

met de vuilste en morsigste aardigheden bekrabbeld,

die ooit in de hersenen van eenig menschelijk zwijn

konden opkomen.

Het is vernederend genoeg te weten , dat er onder

de menschen zulke nietswaardige en dierlijke wezens

gevonden worden , dat zij zelfs in de nabijheid van

het Hoogaltaar der Natuur, aan hunne heiligschen-

nige verbastering den vrijen teugel vieren. Doch

dat dezelve voor het genoegen hunner medezwijnen

opgehoopt en in eene openbare plaats voor ieders

oogen ten toon gespreid worden, is eene ontwijding

van de Engelsche taal , waarin zij geschreven zijn

,

(hoezeer ik hoop, dat weinig van zulk een geschrijf

van echte Engelschen afkomstig zal zijn) en strekt

den Britschen kant van die watervallen, alwaar zij

bewaard blijven, tot een verregaand schandaal. —
De kwartieren van onze soldaten te Niagara zijn

goed en luchtig gelegen. Sommige daarvan zijn
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ruime óp zich zelf staande huizen op de vlakte bo-

ven de watervallen , die oorspronkelijk tot logemen-

ten bestemd waren ; en des avonds , terwijl de vrou-

wen en kinderen over de balkons lagen te leunen
,

om naar de mannen te zien, die bezig waren met

den bal of op andere manier in het grasveld voor

de deur te spelen , leverden zij dikwijls een klein

tafereel van levendige vrolijkheid op ,
welke het

genoegen van aldaar voorbij te gaan zeer verhoogde.

Het is natuurlijk , dat op alle punten , alwaar de

grenzen van afscheiding tusschen twee landen zoo

beperkt zijn als te Niagara , de desertie menigvul-

dig moet zijn, en men kan met grond vooronder-

stellen, dat alwaar de soldaat eene zoo dwaze hoop

koestert van het geluk en de onafhankelijkheid,

welke hem aan de overzijde wachten, de verleiding

tot het verraden van zijn land op zulk eene plaats

met eene dubbele prikkeling werken moet. Doch het

gebeurt zelden dat de overloopers naderhand geluk-

kig en weltevreden zijn; en men weet een aantal

voorbeelden , dat zij hunne bittere teleurstelling er-

kend, en hun vurig verlangen te kennen gegeven

hebben , om tot hunne vorige dienst weder te kee-

ren , indien zij slechts op vergiffenis of op eene

zachte behandeling konden hopen. Vele van hunne

kameraden volgen nogtans van tijd tot tijd zulk een

misdadig gedrag , en het ontbreekt niet aan voor-

beelden van soldaten , die onder hunne pogingen

om de rivier over te zwemmen , naar beneden zijn

gedeserteerd. Niet lang geleden zijn er nog een

aantal manschappen op die wijze verdronken, en

een van hen , die tot het dolzinnig besluit kwam van

23
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zich aan eene tafel , als op een vlot toe te vertrou-

wen, werd naar den maalstroom heengevoerd, al-

waar zijn verbrijzeld ligchaam ettelijke dagen ach-

tereen al ronddraaijende gezien werd.

Ik geloof, dat men het gebruis der watervallen

wel eens zeer vergroot heeft voorgesteld; en dit zal

des te waarschijnlijker voorkomen , wanneer men de

diepte van de groote kom, waarin het water neder

stort, in aanmerking neemt. Zoo lang wij er ge-

weest zijn , is er de wind nooit onstuimig of zelfs

hard geweest, en echter hebben wij het, hoe aan-

dachtig ook luisterende, in de stilte van den avond

nooit op den afstand van een uur kunnen vernemen.

Queenston , vanwaar de stoomboot naar Toronto

afvaart
,

(of ik moest eigenlijk zeggen alwaar zij aan-

houdt ; want hare aanlegplaats is te Lewiston aan

den anderen oever) ligt in eene bekoorlijke vallei

,

midden door welke de donkergroene Nidgara heen-

stroomt. Men bereikt hetzelve langs een' weg, die

zich tusschen de bergen heen slingert , welke de stad

van achteren dekken , en vandaar af gezien is zij aï-

lerbevalligst en schilderachtigst. Op den hoogsten dier

bergen stond een gedenkteeken door het bestuur

der provincie opgerigt , ter nagedachtenis van den

Generaal Brock , die in een gevecht tegen de Ame-

rikaansche legermagt sneuvelde in het oogenblik toen

hij de zege bevochten had. Twee jaren geleden

heeft een omzwervende deugniet , dien men gelooft

dat Lett heette, en die thans of ten minste nog

onlangs voor eene doodsschuldige misdaad gevangen

heeft gezeten, dat gedenkteeken door middel van

kruid doen springen, zoodat het thans niet dan een
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treurige klomp is met een groot stuk van eene

ijzeren leuning, dat er boven aan hangt, en even

als een tak van wilden klimop of een' afgebroken

wijngaardrank in den wind heen en weder blijft

zwaaijen. Het is van veel meer belang, dan men

gelooft , dat het standbeeld op algemeene kosten

hersteld worde , en dat had reeds lang behoord te

geschieden. Vooreerst omdat het beneden de waar-

digheid van Engeland is , een gedenkteeken ter eere

van een' zijner verdedigers op de plaats zelve , waar

hij zijn leven liet , opgerigt , in zulk een' toestand

te laten ; en ten anderen , omdat het zien er van in

zulk een' staat, en de herinnering van den straffe-

loozen hoon , die het in denzelven gebragt heeft

,

waarschijnlijk niet geschikt is , om de vaderlands-

liefde der Engelsche onderdanen aldaar aan te wak-

keren , of om op de gedurige twisten over de grens-

bepalingen van een' gunstigen invloed te zijn.

Ik stond alhier op de kaai naar de passagiers te

kijken , welke zich in eene vroegere stoomboot in-

scheepten , dan die , welker komst wij wachtende

waren, en nam een levendig deel aan de ongerust-

heid , waarmede eene sergeantsvrouw hare geringe

have bijeen verzamelde, en een opmerkzaam oog

op de sjouwers hield , die dezelve aan boord sleep-

ten , terwijl zij met het andere naar eene ten halve

van hare hoepels beroofde waschtobbe keek, voor

welke zij , hoe zeer schijnbaar het allergeringste van

hare roerende goederen, eene groote genegenheid

scheen te gevoelen, — toen drie of vier soldaten

met een' rekruut aankwamen en aan boord gingen.

Die rekruut was nog zeer jong , sterk gespierd en

23 *
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welgemaakt, maar ver van nuchteren te zijn. Hij

had al het voorkomen van een' karel , die dat sedert

eenige dagen niet geweest was. Hij droeg een klein

bundeltje over zijn' schouder , hetwelk aan het einde

van een' wandelstok zat vastgeknoopt, en een kort

pijpje in zijn' mond. Hij was even zoo met stof en

slijk bemorst, als rekruten het gewoonlijk plegen te

zijn , en zijne schoenen bewezen , dat hij een eind

wegs te voet had afgelegd; maar hij was in eene

regt schertsende luim , schudde den eenen soldaat

de hand , klopte den anderen op den rug , en praat-

te en lachte onophoudelijk als een dartele jonge

keffer.

De soldaten lachten meer om dien snaak, dan zij

het met hem deden en schenen , terwijl zij hunne

rottingen in hunne handen uitgestrekt hielden, te

zeggen: »Ga uwen gang maar, borstje ! ga uwen

gang maar , zoo lang gij nog kunt. Binnen kort

zult gij wel beter leeren ," toen eensklaps de rekruut,

die in zijne vrolijkheid achteruit naar het gangboord

geloopen was , voor hunne oogen over boord viel

,

en tusschen de boot en den wal in lag te spartelen.

Nooit heeft mij iets zoo veel genoegen gebaard

als de verandering , welke ik op eens in de manie-

ren dier soldaten bespeurde. Bijna voordat de man

er in lag, was al de stroefheid van hunne houding

geweken, en zij legden de grootste hulpvaardigheid

aan den dag. In minder tijd dan ik noodig heb

om het te verhalen , haalden zij er hem bij de bee-

nen uit, terwijl hem de rokspanden over de oogen

flapperden , en het water hem uit al de draden van

<de kaalgesleten kleederen droop. Doch in het oogen-
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blik toen zij hem overeind hadden geholpen , en

bespeurd dat er hem geen kwaad van overgekomen

was, werden zij weder soldaten. ,

De half ontnuchterde rekruut stond een oogenblik

rond te kijken , als of zijne eerste gewaarwording

was iets tot dankerkentenis voor zijne redding te

zeggen ; doch hunne onverschillige houding ziende

,

en de natte pijp weder aannemende, welke hem al

vloekende door den soldaat , die zich het ijverigste

in de hulpbetooning had gedragen, werd terugge-

geven , stak hij die weder in zijn' mond , frommelde

met zijne handen in zijne zakken , en ging zelfs zon-

der zijne kleederen af te schudden , al fluitende heen

en weder loopen, ik zal niet zeggen alsof er niets

gebeurd was , maar alsof hij er eene grap mede

in den zin had gehad, welke hem volkomen gelukt

was.

Zoodra die boot van den steiger afgestoken was,.

kwam de onze aan en bragt ons weldra naar den

mond van de Niagara ; alwaar aan den eenen kant

de starren en strepen van Amerika wapperen, en

aan den anderen de wimpel van de Engelsche Yer-

eenigde JStaten. De afstand tusschen die twee is zoo

gering , dat de schildwachts van de beide forten

dikwijls het wachtwoord van den overkant hooren

kunnen. Vandaar liepen wij het meer Ontario in,

eene binnenlandsche zee, en omstreeks van half ze-

ven waren wij te Toronto.

De landstreek rondom deze plaats zeer vlak zijn-

de , is ook volstrekt niet belangrijk : maar de stad

zelve is vol leven en beweging , en in een' staat van

aanmerkelijke verbetering. De straten zijn er goed
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geplaveid en met gas verlicht. De huizen zijn ruim

en goed gebouwd; de winkels aanzienlijk. Voor

vele derzelve zag men de koopgoederen voor de ven-

sters uitgestald, even gelijk in de drokste handel-

plaatsen van Engeland
.,
ja er zijn er , die de hoofd-

stad zelve niet ontsieren zouden. Men heeft alhier

een goed steenen gevangenhuis \ daarenboven eene

fraaije kerk, een hof van justitie, andere openbare

kantoren , een aantal partikuliere huizen en een pu-

bliek gebouw , waarin waarnemingen met den mag-

neet gedaan en opgeteekend worden. In de Hoog-

Kanadasche school , welke een der openbare gestich-

ten van de stad is , worden alle vakken van onder-

wijs voor een matig leergeld behandeld; want het

gaat jaarlijks geene negen ponden Sterl. te boven. Het

heeft een zeer goed fonds in landerijen , en is over

het geheel genomen eene nuttige en voortreffelijke

inrigting.

Weinig dagen te voren had de Gouverneur-Gene-

raal den eersten steen tot eene nieuwe school ge-

legd. Dat zal een ruim, fraai gebouw zijn, tot het-

welk men naderen zal door eene lange laan , welke

reeds geplant is en als eene algemeene wandelplaats

gebruikt wordt. De stad is in al de getijden des

jaars zeer voor het nemen van beweging geschikt

;

want de voetpaden der straten , die achter de hoofd-

straat liggen, zijn met houten vloeren belegd en

worden in een' zuidelijken staat gehouden.

Het is grootelijks te bejammeren, dat staatkun-

dige geschillen te dezer plaatse hoog geloopen zijn,

en allernoodlottigste gevolgen na zich gesleept heb-

ben. Het is niet lang geleden , dat er op kandida-
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ten ter verkiezing , die gelukkig in hun aanzoek

waren geweest , uit een venster geschoten werd , zoo

dat de koetsier van een hunner werkelijk in de zijde

getroffen , hoewel niet doodelijk gewond werd. Bij

diezelfde gelegenheid werd evenwel een man gedood,

en uit hetzelfde venster , vanwaar hij het doodelijk

schot ontving , werd dezelfde vlag , waarachter zijn

moordenaar schuilde, op nieuw uitgestoken, bij ge-

legenheid der openbare plegtigheid, door den Gou-

verneur-Generaal gehouden, waarvan wij zoo even

melding maakten. Van al de kleuren des regen-

boogs is er slechts e'e'ne, welke tot dat einde kon

gebruikt worden. Ik behoef niet te zeggen , dat ik

de roode meen.

Het uur waarop men Toronto moet verlaten, om
naar Kingston te gaan, is op den middag. De rei-

ziger bevindt zich des anderen daags morgens te

acht ure aan het einde van zijne reis , welke hij in

eene stoomboot over het meer Ontario aflegt, en

zich te Port Hope en te Cohurg ophoudt , waarvan

het laatste een vrolijk levendig klein stadje is. De

lading van die vaartuigen bestaat ook meerendeels

uit meel. Wij hadden er tusschen Cohurg en King-

ston niet minder dan duizend en tachtig vaten van

aan boord.

De laatstgenoemde plaats , welke thans de zetel

des bestuurs van Kanada is , heeft weinig aanzien

en is thans nog armoediger van voorkomen door een'

hevigen brand, die op de marktplaats gewoed heeft.

Men kan inderdaad van Kingston zeggen , dat er de

helft van afgebrand is en de andere helft van moest

herbouwd worden. Het Gouvernementshuis is noch



360 KINGSTON.

ruim
?
noch sierlijk , en tocli is het het eenigste ge-

bouw van eenig belang in de nabuurschap.

Alhier is een voortreffelijk gevangenhuis , het-

welk met zeer veel verstand bestuurd wordt. De

inrigtingen zijn er over het geheel onverbeterlijk.

De mannen werden er gebruikt als schoenmakers
,

touwslagers
,

grofsmeden , kleermakers , timmerlie-

den en steenhouwers, en tot het bouwen van een

nieuw gevangenhuis, hetwelk op weinig na voltooid

was. De vrouwelijke gevangenen hielden zich bezig

met naaiwerk. Onder dezelve bevond zich een zeer

schoon twintigjarig meisje , dat er ongeveer drieja-

ren gezeten had. Zij diende gedurende den Kana-

daschen opstand, tot het overbrengen van geheime

brieven , voor de zich zelven patriotten noemende

op Navy-Island. Somtijds was zij als een meisje

gekleed, en verborg dan de papieren tusschen haar

rijglijf; somtijds als een knaap, en dan plakte zij

die in de voering van haren hoed. In dat geval

reed zij even als een jongen , en dat was niets voor

haar ; want zij wist alle paarden te regeren , die

een man berijden kon , en had er beter dan iemand

anders in deze streek den slag van , om met de zweep

in de hand een vierspan te dresseren. Op een' van

hare patriotsche togtjes eigende zij zich het fraaiste

paard toe, hetwelk zij te krijgen wist, en ziedaar

hetgeen haar ter plaatse , alwaar ik haar zag, gebragt

had. Zij had een allerliefst bakkesje, maar gelijk

de lezer uit dit prentje van hare levensgeschiedenis

kan opmaken, er gluurde een duiveltje van uit haar

vonkelend oog , waarmede zij regt scherp tusschen de

traliën door van haar gevangenhok zat te kijken.
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Men treft alhier ook een zeer sterk bomvrij fort

aan, hetwelk eene allergunstigste ligging heeft, en

zekerlijk in geval van nood goede dienst zal doen,

alhoewel de stad veel te nabij de grenzen ligt om

het in tijd van oorlog lang uit te houden. Er is

mede eene kleine scheepstimmerwerf, alwaar een

paar gouvernementsstoombooten op stapel stonden

,

welker aanbouw schielijke vorderingen maakte.

Wij verlieten Kingston om naar Montreal te gaan

op den tienden Mei , 's morgens te half negen , en

zakten de St. Laurentius-rivier in eene stoomboot

af. Van de schoonheid van dien stroom bijkans op

alle punten , maar vooral in het begin van deze reis

,

wanneer bij zich tusschen duizenden van eilanden

heenslingert, kan men zich bezwaarlijk een denk-

beeld vormen. Het aantal en de gedurige opvolging

dier eilanden , allen even groen en met boomen be-

plant; derzelver ongelijke omtrek, alzoo sommige

zoo breed zijn, dat zij voor een half uur lang het

een na het andere als de overkant van de rivier

schijnen uit te maken, en andere zoo smal, dat zij

als loutere vlekjes op haren breeden waterboezem

voorkomen ; de ontelbare schoone vormen , die, de

groei van hare boomen oplevert; dat alles maakt

eene schilderij van het uiterste en allergenoegelijkst

vermaak uit.

In den achtermiddag voeren wij door eenige maal-

stroomen heen, alwaar de rivier op eene buitenge-

wone wijze bobbelde en raasde , en alwaar een al-

lergeweldigste stroom liep. Te zeven ure bereikten

wij de landingplaats van Dickenson , vanwaar de rei-

zigers een afstand van twee of drie uren op een'
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postwagen moeten afleggen, omdat de vaart door da

rivier aldaar ter plaatse door de maalstroomen en

draaikolken zoo gevaarlijk wordt , dat er geene stoom-

boot voorbij kan komen. Het aantal en de lengte

van die streken, waarover de wegen slecht zijn en

lang ophouden, maken den weg tusschen Kingston

en Montreal wel een weinig vervelend.

Onze weg lag over eene wijduitgestrekte vlakke

landstreek op een' geringen afstand van den oever

der rivier af, vanwaar de heldere, waarschuwende

lichten bij de gevaarlijkste plaatsen van de St. Lau-

rentius-rivier ons helder beschenen. Het was een

gure en donkere avond en de reis ver van verma-

kelijk. Het werd nabij tien ure voordat wij de plek

bereikten , alwaar de volgende stoomboot lag , op welke

wij aan boord en terstond daarop naar bed gingen.

De boot bleef aldaar den gansenen nacht liggen,

en stak, zoodra het licht geworden was, af. De

ochtend stelde zich in met een geducht onweder

,

van een' zwareri stortregen vergezeld, maar lang-

zamerhand klaarde het op en werd goed. Toen

ik mij na het ontbijt op het dek begaf, verwon-

derde het mij een groot vlot met een aantal van

dertig of veertig houten huizen er op, alle met uit-

gestokene vlaggen, zoodat het naar eene feestvie-

rende straat geleek, de rivier te zien afkomen. Ik

heb naderhand meer van die vlotten gezien , hoewel

niet één zoo groot. Al het timmerhout van Ame-

rika wordt op die manier de St. Laurentius-rivier

afgevoerd. Zoodra het vlot de plaats van zijne be-

stemming bereikt heeft, wordt het uit elkander ge-

nomen; het hout verkocht, en de houtvlotters kee-
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ren weder naar huis, om eene andere vracht te halen.

Te acht ure landden wij andermaal en legden vier

uren lang in een' postwagen af, door eene verma-

kelijke en welbebouwde streek, welke in allen op-

zigte, in het voorkomen van hare hutten; in de

houding , de taal en de kleederdragt van hare boe-

ren; in de uithangborden der winkels en kroegjes,

en in de kruisen en Maria-beeldjes langs den weg,

volkomen Fransch was. Elke gemeene arbeider, ja

elke knaap, hoewel geene schoenen aan zijne voe-

ten hebbende, droeg eene schitterend kleurigen sjerp

om zijne middel : het was meestal rood ; en de vrou-

wen, die in de velden en tuinen met haren arbeid

bezig waren , hadden groote platte hoeden met bree-

de randen op hare hoofden. Er waren ook Room-

sche priesters en zusters van liefdadigheid in de

dorpsstraten te vinden, benevens beeldjes van den

Zaligmaker aan de hoeken der straten en op al de

openbare pleinen.

Te twaalf ure gingen wij aan boord van eene an-

dere stoomboot, en bereikten het dorp Lachine

,

negen mijlen van Montreal verwijderd, te drie uren.

Aldaar lieten wij de rivier liggen , om over land

verder te reizen.

Montreal is ^vermakelijk gelegen aan den oever

van de St. Laurentius-rivier en van achteren door

tamelijk hooge bergen gedekt, over welke bevallige

rij- en wandelwegen zijn aangelegd. De straten zijn

er over het algemeen naauw en onregelmatig van

aanleg, zoo als dat in de meeste oude Fransche ste-

den het geval is; maar in de nieuwere gedeelten

zijn zij ruim en luchtig. Zij spreiden een aantal
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goede winkels ten toon, en zoo wel in de voorste-

den als in de stad zelve vindt men een aantal goede

partikuliere huizen. De kaaijen van granietsteen

zijn opmerkelijk om hare schoonheid, hare hecht-

heid en hare breedte.

Men heeft er eene aanzienlijke Roomsche kerk,

die eerst onlangs gebouwd is , met twee smalle toren-

spitsen, waarvan de eene nog onvoltooid is. Op het

voorplein van dat gebouw staat geheel op zichzelven

een sombere, vierkante toren van gebakken steen,

die een zonderling en opmerkelijk aanzien heeft, en

welken de zotskappen van die plaats daarom beslo-

ten hebben onder den voet te halen. Het Gouver-

nementshuis is veel beter dan dat te Kingston , en

de stad is vol gewoel en beweging. In eene der

voorsteden vindt men eene met planken bevloerde

straat — geen voetpad — die vijf a zes mijlen (twee

uren) lang is , en alwaar men een volkrijk gewoel

ziet. Al de rijwegen rondom de stad werden dubbel

belangrijk door de komst van de lente, welke hier

zoo plotselijk verschijnt, dat men slechts e'én' dag

noodig heeft om uit den barren winter tot het bloei

-

jende zomersaizoen te komen.

De stoombooten naar Quebec leggen hare reis in

den nacht af. Zij verlaten Montreal te zes ure in

den avond en komen 's morgens te zes ure te Que-

bec aan. Wij hebben gedurende ons verblijf te

Montreal, hetwelk langer dan veertien dagen ge-

duurd heeft, dat reisje eens gedaan, en waren over

de schoonheid en het belangrijke daarvan als verrukt.

De indruk, dien dit Gibraltar van Amerika op

den bezoeker maakt, is die van eene duizelende
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hoogte. Zijne vestingwerken hangen als het ware

in de lueht: zijne schilderachtige steile straten en

dreigende poorten, en de prachtige uitzigten, die

men er van alle kanten heeft , alles levert een' nim-

mer te vergeten aanblik op. Het is eene plaats

,

welke bij geene andere te vergelijken is , en waar-

van de herinnering zich met geene andere van alles

wat een reiziger gezien heeft, paren kan. Buiten

en behalve de uitwendige schoonheden van die al-

lerfraaiste stad, hecht zich een aandenken aan de-

zelve , hetwelk zelfs eene woestijn belangvol zoude

maken. De gevaarlijke steilte, tegen welker klippi-

gen opgang Wolfe en zijne brave krijgskameraden

het pad van glorie bestegen ; de Ahrahamsvlakte
,

alwaar hij de doodelijke wond ontving ; de vesting,

zoo krijgshaftig door Montcalm verdedigd, en het

graf van den soldaat nog bij zijn leven door het

springen van eene bom voor hem gedolven, be-

hooren daartoe en tot de belangrijkste trekken der

geschiedenis. Het is een edelaardig gedenkteeken

,

en de beide Natiën waardig, hetwelk de nagedach-

tenis van twee dappere Generaals in aanzijn houdt,

wier beide namen gelijktijdig op hetzelve gelezen

worden.

De stad is rijk aan openbare gebouwen , Room-

sche kerken en liefdadige gestichten , maar hare voor-

naamste schoonheid is gelegen in het overschoone

uitzigt van het oude Gouvernementshuis af, en van

de Citadel. Het ruim verschiet , zoo rijk in velden

en bosschen , bergen en stroomen , hetwelk zich voor

het oog uitstrekt, vol Kanadasche dorpen, die zich

in lange witte strepen , even als aderen , in het land-
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schap vertoonen ; de verwarde menigte van gevels

,

daken en schoorsteentoppen in de oude heuvelach-

tige stad voort beneden u; de fraaije St. Lauren-

tius-rivier in het zonlicht flikkerende en glinsteren-

de, en de kleine schepen beneden aan den voet

van de klip , vanwaar gij alles staat aan te staren
,

wier verafgelegen touwwerk tegen de lucht aan ge-

zien , naar spinnewebben gelijken , terwijl de vaten

op hun verdek als in speelgoed en de ' werkzame

matrozen in zoo vele poppetjes veranderd worden;

dat alles van uit een gebroken venster van de som-

bere slotzaal bekeken, vormt een der fraaiste tafree-

len , waarop het oog rusten kan.

In het voorjaar komt een groot aantal landver-

huizers, die onlangs uit Engeland of Ierland zijn

overgekomen ) op hun' weg naar de binnenlandsche

wouden en nieuwe koloniën van Kanada , tusschen

Quebec en Montreal door. Indien het (zoo als ik

dat dikwijls gedaan heb) eene vermakelijke uitspan-

ning is , 's morgens eens naar de kaai van Mon-

treal te gaan, en hen aldaar bij groepen van hon-

derden te gelijk op de steigers met hunne kisten

en koffers bezig te zien, is het tevens zeer belang-

rijk op eene dier stoombooten hun togtgenoot te zijn,

en zich onder de menigte schuilhoudende, hen on-

opgemerkt te zien en te hooren.

Het vaartuig , waarin wij van Quebec naar Mont-

real terugkeerden , was er stikvol van , die 's nachts

hunne bedden tusschendeks spreidden (ten minste

diegene van hen, die zoo rijk waren, dat zij een

bed hadden), en zoo diep en gerust bij de deur

van onze kajuit lagen te slapen, dat er de door-
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loop van gestremd was. Zij waren meest allen En-

gelschen , meerendeels uit het graafschap Glouces-

ter , die in den vorigen winter eene lange reis had-

den gehad: doch het was verwonderenswaardig te

zien hoe zindelijk zij hunne kinderen hadden weten

te houden , en hoe onvermoeid al de ouders in hun-

ne liefde en hunne zelfsverloochening waren.

Hoezeer wij ook mogen huichelen , hetgeen wij

wel zullen doen tot dat het einde van alle dingen

daar is, moeten wij toch erkennen, dat het de ar-

men veel moeijelijker vallen moet deugdzaam te zijn

dan de rijken ; en het goed , dat in hen is , blinkt

daarom te schitterender uit. Menig aanzienlijk huis

wordt bewoond door iemand, die de beste der echt-

genooten en vaders is, en die in beide hoedanig-

heden met regt tot aan de wolken verheven wordt.

Doch breng hem hier onder het midden van dien

hoop. Ontneem zijne jeugdige gade haar zijden ge-

waad en hare juweelen, laat haar vroegtijdig een

gerimpeld voorhoofd krijgen ; laat op hare verma-

gerde wangen de zorg en de ontbering hare sporen

groeven • trek haar het kleed der armoede aan • laat

niets dan zijne liefde alleen haar ondersteunen; dan

zult gij er de proef van nemen. Verander zijn' stand

in de wereld, zoodat hij in de kleintjes, die voor

zijne knieën staan te spelen, geene erfgenamen van

zijn aanzien en zijn' rang vindt , maar kleine helpers,

die met hem voor het dagelijksch korstje brood ar-

beiden ; stroopers als het ware van zijn eigen zak

:

Laat hem in plaats van de liefkozingen zijner kin-

deren uit het genoegelijkste oogpunt te aanschou-

wen
, niets dan kommer en gebrek , ziekte en be-
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hoefte ondervinden • laat hij in plaats van over hun-

ne kinderlijke spelen , over niets dan honger, dorst

en ellende te praten hebben: indien zijne vaderlijke

liefde dat alles tart en hij daaronder geduldig, zor-

gelijk en teederhartig blijft • zorgelijk voor het leven

van zijne kinderen , zorgelijk voor hun verdriet en

hunne genoegens, zend hem dan naar het Parlement T

naar den kansel, naar het geregtshof terug , en wan-

neer hij dan opgevijzelde verontwaardiging hoort spre-

ken over de verdorvenheid van dezulken, die uit den

hand in den tand leven, en hard moeten werken

om dat te kunnen doen, laat hij dan opstaan en

spreken als een, die de mosterd geproefd heeft en

die welsprekende redenaars voorhouden, dat zij bij

hunne klasse van menschen vergeleken , in het dage-

lijksch leven engelen zouden zijn , die den hemel op

aarde verdienden.

Wie onzer zal zeggen wat hij doen zoude , indien

dat zijn lot was? Toen ik mijne blikken op deze lie-

den vestigde, die ver van hun vaderland, zonder

dak of huis , arm , van het reizen en arbeiden ver-

moeid, omzwierven; toen ik zag hoe teederminnend

zij hun kroost liefhadden en verpleegden; hoe zij

de behoeften hunner kinderen vóór hunne eigene

raadpleegden; hoe vol hoop en vertrouwen die moe-

ders waren; hoe veel de mannen uit haar voorbeeld

leerden, en hoe zelden, uiterst zelden een enkel

woord van klagt hunne lippen ontkwam ; toen ge-

voelde ik mijn hart van eene hoogere achting voor

mijne natuurgenooten gloeijen , en wenschte , dat al-

daar onder de betere klasse van menschen vele Athe-

ïsten geweest waren, om met mij zulk eene eenvou-
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dige les in het boek des levens te hebben kunnen

lezen.

Wij verlieten Montreal^ om naar Nieuw-Yorh

weder te keeren op den dertigsten Mei; staken in

eene stoomboot naar La Prairie over, aan den an-

deren kant van de St. Laurentius-rivier, en kozen

vervolgens den spoorweg naar St. Johns, hetwelk

aan den oever van het meer Champlain ligt. Ons

laatste afscheid in Kanada was van de Engelsche

officieren in de vermakelijk gelegene barakken van

die plaats (die lieden hadden elk uur van ons be-

zoek door hunne vriendschappelijke gastvrijheid ge-

denkwaardig gemaakt), en terwijl ons het » Rule

Brittannia" nog in de ooren galmde, lieten wij het

ver achter ons.

Doch Kanada bekleedt en zal altijd eene aan-

merkelijke plaats, in mijn herdenken blijven beklee-

den. Weinige Engelschen tellen het niet, om er

in te vinden, hetgeen het is. Zachtkens vooruit-

gaande, zijne oude verschillen bijleggende, en die

bijna vergetende ; in alles wat zijne ondernemingen

aangaat in een' bloeijenden toestand zijnde, is hét

eene landstreek, welke niets dan goed hopen en

verwachten doet. Mij — die gewoon was er aan

te denken als aan iets, dat bij den algemeenen

stoomgang van de maatschappij, in de nachtschuit

blijft, moesten het vragen naar arbeid en de hooge

arbeidsloonen j de woelige kaaijen van Montreal; de

vaartuigen, die aldaar hunne ladingen innamen en

losten ; de talrijkheid der schepen in de verschillen-

24
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de havens; de koophandel, de wegen, en de open-

bare werken, alle aangelegd om duurzaam te zijn;

de welvoegelijke toon en de strekking der nieuws-

bladen, en de welvaart, waarmede zijne nijverheid

gezegend wordt , wel de uiterste verwondering baren

.

De stoombooten op deszelfs meeren evenaren in ge-

mak , zindelijkheid .en veiligheid , in de welvoege-

lijke manieren harer kapiteins en in de geregeldheid

harer huishoudelijke inrigtingen zelfs de vermaarde

Schotsche, welke naar verdienste in ons vaderland

in zulk een goed blaadje staan. De logementen zijn

er over het algemeen slecht , omdat het gebruik van

tafelgasten in de logementen te hebben, alhier niet

zoo algemeen is als in de Vereenigde Staten, en

omdat de Britsche Officieren, die in al de steden

een aanzienlijk gedeelte van de maatschappij uitma-

ken , meestal aan de regementstafels eten ; maar in

elk ander opzigt zal de reiziger even zoo goed in

Kanada als ergens elders, zoo veel mij bewust is,

voor zijn gemak gezorgd vinden.

Er is ééne Amerikaansche stoomboot, die, welke

ons over het meer Champlain van St. John's naar

JVhitehall bragt , welke ik hoogelijk en evenwel niet

meer dan naar verdienste roem, wanneer ik zeg,

dat zij zelfs beter is dan die , waarin wij van Queen-

ston naar Toronto , of dan die , waarin wij van de

laatstgenoemde plaats naar Kingston voeren, ja ik

durf er gerust bijvoegen dan eenige andere ter we-

reld. Die stoomboot, welke »de Burlington" heet,

is een volmaakt model van netheid , sierlijkheid en

goede orde. De verdekken zijn er zijkamers; de

kajuiten zijn er salons, keurig gemeubeleerde salons
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met prenten, platen en muzijkinstrumenten versierd.

Elke hoek van het vaartuig is een allerkeurigst staal-

tje van fraaije bewerking. Haar kapitein Sherman
,

aan wiens kundigheid en smaak alleen men dat alles

te danken heeft , is een man , die zich in meer dan

één oogenblik van gevaar kloekmoedig onderscheid-

de 5 waarvan het allerminste niet is , dat hij eens den

zedelijken moed heeft gehad, om op zeker tijdstip,

gedurende den Kanadaschen opstand, toen er geen

ander middel overbleef, de Britsche troepen over te

voeren. Hij staat zoo wel als zijn vaartuig in eene

algemeene achting, zoo wel bij zijne landgenooten

als bij de onze, en niemand heeft ooit zoo zeer als

hij in zijn' kring zulk eene algemeene achting ver-

diend.

Door middel van dat drijvende paleis bevonden wij

ons weldra weder op het grondgebied der J^ereenig-

de Staten, en kwamen dien avond te Burlington,

een aardig stadje , alwaar wij ten naastenbij een uur

bleven. Wij bereikten Whitehall, alwaar wij ons

moesten ontschepen , 's morgens te zes ure , en zou-

den er vroeger aangekomen zijn , indien slechts die

stoombooten niet sommige uren in den nacht dienen

bij te leggen , omdat een gedeelte van het meer op

zekere hoogte zeer naauw en moeijelijk te bevaren

wordt. Op ééne plek is het zoo smal, dat er de

boot niet dan door middel van een touw kan wenden.

Na te Whitehall ontbeten te hebben, namen wij

plaats op de postkoets naar Aïbany , eene groote

en woelige stad, alwaar wij in dien namiddag tus-

schen vijf en zes ure aankwamen , na eene zeer ver-

hittende reis; want wij bevonden ons thans weder

24 *
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op de breedte der zomerlanden. Te zeven ure ver*

trokken wij naar Nieuw-Yorh aan boord van eene

groote stoomboot der Noord-rivier. Deze boot was

zoo opgepropt vol van passagiers , dat het bovendek

wel naar eene koffijkamer tusschen de bedrijven

eener schouwburgvertooning geleek , en het beneden-

dek naar Tottenham Court Koad op een' zaturdag-

avond. Wij sliepen met dat al gerust en kwamen

omstreeks vijf ure in den ochtend te Nieuw-York aan.

Alleen dezen dag en nacht daar vertoevende,

om een weinig van onze vermoeijenissen te beko-

men , ondernamen wij eindelijk onze laatste reis in

Amerika. Voordat wij ons naar Engeland gingen

inschepen, hadden wij nog vijf dagen tijd over
?

en ik was nieuwsgierig het »Dorp der Kwakers"

te zien, hetwelk door eene godsdienstige sekte be-

woond wordt , naar welke het zijn' naam gekregen

heeft.

Te dien einde voeren wij de Noord-rivier weder

op tot aan Hudson toe, en huurden aldaar een ex-

tra rijtuig , om ons naar Libanon te brengen , het-

welk dertig mijlen vandaar is , en natuurlijk een an-

der Libanon dan dat dorp , alwaar ik den nacht van

ons togtje naar de Prairie geslapen had.

Be landstreek , door welke de weg zich heenslin-

gerde. was vruchtbaar en welig : het weder aller-

fraaist, en eenige mijlen ver zagen wij de Kaats-

kill Bergen , alwaar van Wikkelen en zijne Hol-

landers op zekeren vermaarden stormachtigen namid-

dag aan het kegelen waren, even alsof het statige

wolken waren , in het blaauwe verschiet opsteken.

Op ée'ne plek, alwaar wij eene steile hoogte opgin-
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gen, voorbij welke thans een spoorweg werd aan-

gelegd, troffen wij eene Iersche kolonie aan. Dewijl

zij de middelen bij de hand hadden, om zich be-

hoorlijke hutten te bouwen, was het te verwonde-

ren, dat hunne stulpen er zoo jammerlijk ruw en

ellendig uitzagen. De beste er van beveiligden hare

inwoners ter naauwernood tegen de guurheid van

het weder. In de ergste drongen de wind en regen

door de openingen van de zooden daken en de wan-

den van klei door. Sommigen hadden noch deuren,

noch vensters ; andere lagen omtrent in elkander en

waren op eene ruwe manier met takken en palen

onderstut ; alle waren in een' even vervallen en have-

loozen toestand. Afzigtelijk bleeke oude wijven en

zeer bruine
,
jonge varkens , honden , mannen , kin-

deren , zuigelingen
,

potten , ketels , mesthoopen

,

vuilnis , verrot stroo en stilstaand water , alles

op ée'n' hoop onder elkander gehutseld, maakte de

meubelen van elke dier donkere en morsige hut-

ten uit.

's Avonds tnsschen negen en tien ure kwamen wij

te Libanon aan , hetwelk vermaard is om zijne war-

me baden en om een groot logement, dat, zoo als

ik geloof, ten uiterste geschikt was voor den smaak

der najagers van de gezondheid en van het vermaak,

die zich alhier komen opzoeken, maar mij onuit-

sprekelijk onaangenaam was. Men geleidde ons in

een groot vertrek , door twee flaauw brandende kaar-

sen verlicht, waaraan men den naam van de voor-

kamer gaf. Vandaar kwam men een' trap af in

eene andere schuur , de eetzaal genoemd. Onze slaap-

kamers waren in lange gangen met gewitte cellen.
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die aan weerskanten van den gang opensloegen, en

geleken zoo volmaakt naar gevangenhokken , dat ik

bijna verwachtte de sloten te zullen hooren knars-

sen, en onwillekeurig toeluisterde , of ik den sleutel

nog niet van buiten in liet slot hoorde steken. Er

moeten wel ergens in de nabuurschap baden zijn,

want al de overige waschtoestel was op zulk een'

bekrompen voet , als ik het zelfs in Amerika ergens

gezien heb. Wij hadden in die slaapkamers zelfs

geene stoelen, en ik zou gerust kunnen zeggen, dat

wij er niets in vonden , ten ware ik mij herinner-

de, dat ik den ganschen nacht door erg gebeten en

gestoken werd.

Het huis is evenwel vermakelijk gelegen en wij

kregen er een goed ontbijt. Na hetzelve begaven

wij ons op weg, om de plaats onzer bestemming te

bezoeken, welke een paar mijlen vandaar lag, en

waarheen ons de weg weldra werd aangewezen door

een' handpaal , op welken geschilderd stond: «Naar

het Kwakers dorp."

Onder het voorbijrijden kregen wij een' troep van

die Kwakers te zien, die bezig waren met aan den

weg te arbeiden. Zij hadden de breedste randen

aan hunne hoeden, die ik nog ooit gezien had, en

waren naar allen uiterlijken schijn zulke houtige

menschen, dat ik mij even zoo tot hen aangetrok-

ken gevoelde, alsof zij beelden van een scheeps-

spiegel geweest waren. Wij kwamen weldra aan

den ingang van het dorp, klommen af voorde deur

van een huis, alwaar de voorwerpen van hunnen

arbeid verkocht worden , en hetwelk de woonplaats

van hunne ouderlingen is , en verzochten de ver-
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gunning van de eerdienst-oefening der Kwakers te

mogen zien.

Terwijl dit verzoek aan eenig gezagvoerend per-

soon werd overgebragt , stapten wij een somber ver-

trek in, alwaar een aantal van die sombere hoeden

aan sombere spijkers hangen, en het uur van den

tijd ons door het sombere slaan van eene sombere

klok vermeld werd ; waarvan elke slag gelijk na eene

worsteling tikte , en even alsof zij tegen wil en dank

de sombere stilte , die aldaar heerschte , moest afbre-

ken. Tegen den wand stonden zes of acht stoelen

met hooge ruggen , die even zoo somber waren als

de rest , en ik voor mij had liever plat op den grond

willen gaan zitten, dan aan een van al die stoelen

eenige verpligting hebben.

Daar kwam een sombere , oude Kwaker de kamer

instappen, met een paar oogen, zoo stijf en zoo dof

en zoo koud als de gröote ronde metalen knoopen

van zijn' rok en zijn' kamisool, eene soort van be-

daard spook. Van ons verlangen onderrigt zijnde

,

haalde hij een nieuwsblad voor den dag, waarin de

vergadering der ouderlingen, waarvan hij er een

was, weinig dagen te voren had bekend gemaakt,

dat ten gevolge eener onbetamelijke stoornis, welke

hunne eerdienst van den kant van sommige vreem-

delingen ondervonden had, hunne kapel voor den

tijd van een jaar voor het publiek zoude gesloten

blijven.

Dewijl er tegen zulk eene verstandige schikking:

niets ïn te brengen was, verzochten wij het verlof

van eenige der Kwakersgoederen te mogen koopen

en dit werd ons op een' stroeven toon toegestaan,
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Wij begaven ons bij gevolg naar een magazijn in

hetzelfde huis en aan de andere zijde van den gang
;

alwaar eene levende gedaante in een' rood bankje

gezeten, het opzigt over die heiligdommen hield.

De ouderling zeide mij , dat het eene vrouw , en ik

wil gelooven, dat het eene vrouw was, hoewel ik

het nooit zoude vermoed hebben.

Hunne kapel stond aan de overzijde van den weg.

Het was een zindelijk houten gebouw, met breede

vensters en groene luiken : naar een zomerhuisje ge-

lijkende. Alzoo wij thans in deze plaats niets te

doen hadden , dan heen en weder te wandelen , dit

en de overige gebouwen te bezien, (die alle meer-

endeels van hout waren , donker rood geverwd ge-

lijk de Engelsche schuren, en uit vele verdiepingen

bestaande, gelijk de Engelsche fabrijken) heb ik

den lezer ook niets meer over hen mede te deelen,

behalve de karige berigten , die ik onder het tot

stand brengen van mijne inkoopen opdeed.

Die lieden heeten kwakers (of trillers, bevers) naar

den bijzonderen aard van hunne aanbidding, die in

een' dans bestaat, door de mannen en vrouwen van

allerlei leeftijd uitgevoerd , die daartoe tegenover

elkander gaan staan. De mannen leggen eerst hunne

hoeden af, en trekken hunne rokken uit, die zij

deftig tegen den wand ophangen voordat zij begin-

nen. Vervolgens een lint rondom hunne hembds-

mouwen bindende , alsof zij eene aderlating moeten

ondergaan , beginnen zij te brommen en te gonzen

,

en dansen , totdat zij er dood vermoeid van zijn ge-

worden, met zonderlinge stappen beurtelings voor-

en achterwaarts tredende. Men zegt, dat het aller-
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ongerljmdst is om aan te zien , en wanneer ik het

beoordeelen mag naar eene prent van die plegtig-

heid , welke ik bezit , en aangaande welke mij door

degenen , die in de kapel geweest zijn , verzekerd

is , dat zij volkomen juist is , dan moet de vertoo-

ning inderdaad allergrappigst wezen.

Zij worden door eene vrouw bestuurd , welke een

vrijmagtig bewind voert , hoewel zij door een' raad

van ouderlingen geholpen wordt. Deze vrouw woont,

zegt men , in de stiptste afzondering in eenige kamers

boven de kapel , en is nimmer zigtbaar voor de

oogen der ongewijden. Indien zij eenigzins gelijkt

naar de dame, die het opzigt over het magazijn

had, dan is het inderdaad een staaltje van liefda-

digheid, dat men haar zoo veel als mogelijk is ach-

ter baks houdt, en ik kan mijne hoogste goedkeu-

ring aan zulk een' maatregel van barmhartigheid niet

ontzeggen.

Al de bezittingen en de inkomsten van die ge-

meente worden in eene algemeene kas gestort, en

door de ouderlingen bestuurd. Dewijl zij bekeere-

lingen hebben gemaakt onder lieden , die het wel

in de wereld ging, en die matig en arbeidzaam zijn,

begrijpt men wel, dat hun fonds in een' goeden toe-

stand is ; zoo veel te meer , omdat zij veel lande-

rijen aangekocht hebben. Ook is het gesticht te

Libanon niet het eenigste dier kwakers. Er zijn

er, meen ik althans, drie andere.

Zij zijn goede landbouwers, en al hunne voort-

brengselen worden met drift gekocht en zijn hoog

geacht. 3> De kwakerzaden ," » kwakerkruiden" én de

»kwakerdrank" worden gewoonlijk in de stads win-
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kels afzonderlijk ten verkoop aangeboden. Zij zijn

ook goede veefokkers , en doorgaans medelijdend

voor de dierlijke schepping gezind. De beesten der

kwakers worden daarom ook sterk aan de markt ge-

zocht.

Zij eten en drinken op de Spartaansche manier,

zamen aan eene groote tafel. Er bestaat geen hu-

welijk onder hen, en al de kwakers, zoowel de

mannen als de vrouwen zijn aan het ongehuwde le-

ven gehouden. Er zijn te dezen aanzien veel praat-

jes in omloop , maar ik moet mij op dit punt al

weder op de schoone van het magazijn beroepen

en zeggen, dat ik, indien vele van hare zusters op

haar gelijken , al zulke lasterlijke aantijgingen be-

schouw als met het kenmerk der uiterste onmoge-

lijkheid bestempeld. Doch dat zij zulke jonge lie-

den , die zichzelve nog niet kennen , en noch in dit

noch in eenig ander opzigt genoegzame kracht van

besluit bezitten , tot hunne proselyten maken , kan

ik als ooggetuige verzekeren : want ik heb er vele

zulke bij den hoop, dien ik onder weg zag, te werk

gezien.

In hun' handel zijn zij eerlijk en opregt, en zelfs

in hun koop- of verkoop van paarden zegt men,

dat zij die zucht tot dieverij missen , welke (de re-

den er van ligt in het duister) elders overal bijkans

onafscheidelijk van dien handeltak is. Zij gaan in

allen opzigte hun' eigen gang, leven in hunne som-

bere afgescheidenheid voort , en leggen weinig zucht

aan den dag om zich met anderen in te laten.

Op dat alles valt nu wel geene aanmerking te

maken, maar toch, ik moet het erkennen, mag ik
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de kwakers niet lijden , en kan hen van gcene gun-

stige zijde beschouwen, of gunstig over hen denken.

Ik heb uit den grond van mijn hart zulk een afkeer

van die geestdrijverij, hetzelfde van welke gemeente

of sekte , die het leven al zijn vermaak , de jeugd

hare onschuldige genoegens , den rijpen leeftijd en

den ouden dag hare sieraden ontrukt, en van ons

aanzijn niet dan een pad naar den dood maken

wil — van dien hatelijken zin , die , als zij de aarde

onder haar bestuur kreeg , de verbeeldingskracht der

grootste mannen bedorven , en hen in zijn vermo-

gen van duurzame hersenschimmen zelfs voor het

nog ongeboren geslacht daar te stellen , met de ver-

standelooze dieren gelijk zoude hebben gesteld ; dat

ik in diezelfde breede hoedranclen en stijve rok-

ken — in die gehuichelde vroomheid , welke ook

hare kleederdragt moge wezen, hetzij in de sluike

haren van eene kwakerbevolking, of in de lange

nagels van een' Hindooschen tempel , de ergste vij-

anden van den hemel en van de aarde meen te her-

kennen , die bij de bruiloftsfeesten van deze arme

wereld het water niet in wijn, maar in den bitter-

sten gal zouden veranderen. Indien er al zulk een

slag van lieden zijn moet , dat er zijn werk van

maakt, om de zucht tot schuldeJooze en schadelooze

vermakelijkheden , welke een gedeelte van de inge-

schapen menschelijke natuur uitmaakt , te smoren
,

dan mogen die mijnenthalve openbaar als losbandige

rinkelrooijers te boek staan; want tot domooren in-

kluis weten wel, dat zij althans den waren weg naar

de onsterfelijkheid niet bewandelen, en zullen hen

ontwijken en verachten.
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Het Kwakersdorp verlatende , met een liartelijken

weerzin van de oude en met een diep medelijden

jegens de jonge trillers , hetwelk toch min of meer

getemperd werd door de groote waarschijnlijkheid,

dat zij ouder en wijzer wordende, hetgeen evenwel

zelden gebeurt, zullen wegloopen, keerden wij naar

Libanon , en vandaar langs den weg , dien wij daags

te voren gekomen waren, naar Hudson weder. Al-

daar namen wij de stoomboot , om de Noord-tHvier

naar Nieuw-York af te zakken , maar gingen nage-

noeg vier uren van de laatste plaats af aan wal aan

de West-kaap, alwaar wij dien nacht en den vol-

genden dag en nacht er bij , bleven vertoeven.

Op deze fraaije plaats , de fraaiste van de schoone

en bekoorlijke Hooglanden der Noord-rivier , bevindt

zich de Amerikaansche militaire school, tusschen

donkergroene heuvels en half vervallen forten, en

langs een glinsterend waterspoor , waarin men hier

en daar een vaartuig ziet, welks blanke zeilen nu

eens aan den eenen en dan aan den anderen kant

glinsteren, naarmate de windvlagen door de wijkin-

gen van het gebergte heen er op vallen. Het is

daarenboven van alle kanten van gedenkteekenen

tot Washington's eer, en tot die van verschillende

voorvallen gedurende den omwentelingsoorlog om-

ringd.

Die school kan op geen beter punt staan , en een

voortreffelijker grond zoude er niet te vinden zijn.

De opleiding is er krachtvol en mannelijk , en wordt

er goed bestuurd. Gedurende de maanden Jimij

,

Julij en Augustus kamperen de jonge heden op de

ruimte , waarop het gebouw staat , en het gansche
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jaar door worden zij er dagelijks in hunne krijgsbe-

wegingen geoefend. De termijn , voor de studie der

kadetten van landswege vereischt , is vier jaren

,

doch hetzij zulks van den gestrengen tucht moge

voortkomen, of van den ingeschapen tegenzin tegen

allen dwang , of van beide die oorzaken zamen
5
niet

meer dan de helft dergenen , die hunne studiën al -

hier beginnen, blijven er lang genoeg om die te

voleindigen.

Dewijl het getal der kadetten ten naastenbij gelijk

staat met dat der leden van het Congres, wordt er

uit elk distrikt een herwaarts gezonden. De verte-

genwoordiger in het Congres heeft natuurlijk veel

invloed op de keus. De rangen bij de dienst wor-

den naar denzelfden grondslag verdeeld. De wonin-

gen der verschillende hoogleeraren zijn allerliefst ge-

legen, en voor de vreemdelingen is er een voor-

treffelijk logement , hoezeer er twee ongemakkelijke

inrigtingen plaats vinden j de eerste, dat het in al

de kracht van het woord een matigheidshuis is

(want de wijn en sterke dranken zijn er voor de

studenten verboden) en de andere, dat er de open

tafel op een zeer ongeschikt uur gehouden wordt.

Men ontbijt er te zeven, houdt het middagmaal te

e'e'n ure en het soupe' met het ondergaan der zon.

De fraaiheid en de frischheid van dit vreedzaam

oord in het beste van den zomertijd — het was

toen het begin van Junij — waren inderdaad bui-

tengemeen. Toen ik het op den zesden van die

maand verliet , om naar Nieuw-York weder té kee-

ren en mij daags daaraan naar Engeland in te sche-

pen , verheugde het mij te denken , dat onder de
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laatste gedenkwaardige schoonheden, welke ons oog

geboeid hadden , ook die waren
?

welke van eene

meesterlijke hand geschetst, sedert kort in ieders

handen, en niet bestemd zijn om spoedig ouder-

wetsch te worden , of door het stof des tijds te ver-

vuilen : het Kaatskill-gebergte , Sleept/ Hollow en de

haai van Tappan.
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DE TERUGREIS NAAR HET VADERLAND.

\Simmer in mijn leven heb ik 200 veel belang in

de -windstreek gesteld en zal dat ook wel waarschijn-

lijk nimmer weder doen, als op den lang verwach-

ten morgen van Dingsdag , den zevenden Junij.

Een bevaren zeeman had mij een paar dagen te vo-

ren gezegd; » alles wat hij van het westen heeft zal

gunstig zijn ," en toen ik nu bij het aanbreken van

den dag te bedde uitspringende , mijn venster open-

sloeg en een frissche noordwestenwind, die in den

nacht opgestoken was , mij te gemoet woei , begon-

nen zich met dat geblaas terstond zoo veel genoege-

lijke denkbeelden te verbinden , dat ik van dien

oogenblik af voor alle mogelijke windstreken van

het kompas, die uit het westen waaijen, eene ge-

negenheid heb opgevat , welke ik geloof dat mij bij-

blijven zal, totdat mijn eigen adem voor het laatst

gezucht en voor altijd mijn sterfelijk hulsel verlaten

zal hebben.

De loods had spoedig van die gunstige gelegen-

heid gebruik gemaakt, en het schip, hetwelk giste-
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ren nog in zulk een scheeprijk dok lag , dat het er

even goed aan had kunnen denken van nu af aan

voor altijd zich aan den handel te onttrekken, als

zoo onverwacht zee te zullen kiezen , lag thans volle

zestien mijlen vandaar. Het maakte eene fraaije

vertooning, toen wij het in eene stoomboot nade-

rende , in de verte voor zijne ankers rijdende
;

met zijne hooge stengen scherp tegen den blaauwen

hemel geteekend, en met al zijn want en takelaadje

zeilvaardig zagen, Eene fraaije vertooning was het,

toen wij allen aan boord zijnde, onder het vrolijk

gezang van «lustig aan, mannen, lustig aan!" de

ankers zagen opwinden , die den gang van de boeg-

serende stoomboot volgden ; maar de fraaiste ver-

tooning van alles was , toen de boegseerlijn losge-

maakt zijnde , de wind al de zeilen deed zwellen

,

en het vaartuig weldra zich op zijne eenzame reis

bevond.

In de achterste kajuit waren wij in het geheel

met een vijftiental passagiers, die meerendeels uit

Kanada waren , alwaar sommige van ons elkan-

der gekend hadden. De nacht was ruw en onstui-

mig, en dat bleven de beide volgende dagen ook

nog, maar zij gingen schielijk voorbij, en wij wa-

ren weldra zoo vergenoegd en vrolijk te moede,

met een knap manhaftig kapitein aan ons hoofd,

als ooit een gezelschap te land of ter zee geweest

was, dat het besluit nam, om elkander het bijzijn

aangenaam te maken.

Wij ontbeten te acht ure, het tweede ontbijt

volgde te elf ure , het middagmaal te drie ure , en

te half acht dronken wij thee. Het ontbrak ons aan
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geene vermakelijkheden, waarvan het middagmaal

het minste niet was : vooreerst , om het genot zelf

daarvan, ten tweede, om deszelfs buitengewone lang-

durigheid, en de lange tusschenpoozen tusschen de

verschillende geregten. Er verliepen doorgaans twee

en een half uur mede , welke altijd op eene gcnoe-

gelijke wijze werden doorgebragt. Om de verveling

er van te verbannen, werd er aan het lagere eind

van de tafel bij den mast altijd een uitgelezen ge-

zelschap bijeen geplaatst. De zedigheid verbiedt mij

eenige verdere toespeling op deszelfs voorzitter te

maken , en alzoo vrolijke blijgeestigheid er het hoofd-

doel van was , stond hetzelve ook hoog in de gunst

van de gansche gemeente en inzonderheid van den

hofmeester, die een neger was, en drie weken lang

om de aanhoudende grappen van die snaken niet

heeft opgehouden te lagchen.

Daarbij hadden wij een schaakspel voor degenen

die er van hielden, speelden whist, grabuge, had-

den een tiktakbord, eene glijplank en ook boeken.

In allerlei weder , mooi of leelijk , stil of winderig

,

waren wij op het dek , aan paren op en neder loo-

pende , in de booten liggende , over de boorden leu-

nende, of bij troepjes met elkander keuvelende. Aan

muzijk ontbrak het ons mede niet. De een speelde

het accordion , een ander de viool , en een derde

(die er gewoonlijk 's morgens te zes ure al mede

begon) den waldhoren. De uitwerking van al die

instrumenten te gelijk, wanneer zij uit verschillende

toonen speelden, in verschillende gedeelten van het

schip , in hetzelfde oogenblik en binnen het bereik

van elkanders gehoor , zoo als zij somtijds deden
,
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omdat elk hunner grootelijks zin in zijne eigene mu~

zijk had , was boven alle denkbeeld wanluidend.

Wanneer ons die vermakelijkheden ontbraken,

kregen wij al eens een schip in het gezigt, hetwelk

of op een' verren afstand en in den mist naar den

geest van een schip geleek, of ons zoo digt voor-

bijvoer, dat wij door onze scheepskijkers het volk

boven op het dek konden zien, en den naam met

de plaats der bestemming onderscheiden. Uren ach-

tereen konden wij de walvisschen en de bruinvis-

schen rondom het schip zien duiken en springen;

of die kleinere vliegende visschen , die ons van uit

de baai van Nieuw-York af gezelschap hadden ge-

houden, en veertien dagen lang rondom den ach-

tersteven van ons vaartuig bleven fladderen. Eenige

dagen hadden wij eene doodelijke windstilte , of niet

dan een zeer flaauw koeltje, gedurende hetwelk de

equipagie zich met visschen vermaakte en een onge-

lukkigen dolphyn beet kreeg , die met al zijne regen-

boogkleuren op het verdek stierf; eene zoo gewig-

tige omstandigheid in onzen schralen almanak , dat

wij van dezelve al de volgende voorvallen begonnen

te dagteekenen , en dat de sterfdag van den dolphyn

eene jaartelling voor ons werd.

Behalve dat alles begon er, toen wij vijf of zes

dagen uit waren geweest , veel gesproken te wor-

den over de ijsbergen , van welke drijvende eilan-

den een onnoemelijk aantal ontmoet waren door de

schepen, die een paar dagen voordat wij Nieuw-

York verlieten , in die haven waren aangekomen

,

en voor welker gevaarvolle nabijheid wij door de

plotselijke koude van het weder en het dalen van
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den kwik in den barometer gewaarschuwd werden.

Zoo lang zich die teekens voordeden , werd er dub-

bele wacht gehouden , en zoodra het donker was

,

vrij wat gefluisterd van schepen, die bij den nacht

tegen de ijsvelden gestoten hadden en gezonken wa-

ren; doch alzoo de wind ons noodzaakte een zuide-

lijker koers te houden, kregen wij er geen van te

zien, en het weder werd weldra helder en fraai.

De waarnemingen op het midden van den dag en

het regelen daarnaar van den scheepskoers , maakte,

gelijk men wel kan denken , ook al een punt van

gewigt uit in onze tegenwoordige levensmanier, en

het ontbrak (gelijk het nimmer doet) ook bij ons

niet aan scherpzinnige betwijfelaars van des kapiteins

berekeningen, die, zoodra hij hun den rug had toe-

gekeerd, bij gebrek van een passer met een stuk

van eene schaar, of met de hoeken van hunne zak-

doeken , of met de punt van een* snuiter hunne me-

tingen op de kaart opnamen en duidelijk bewezen

,

dat hij zich zoo ten naastenbij een voddig duizend-

tal mijlen vergiste. Het was regt stichtelijk, die

ongeloovigen hunne hoofden te zien schudden en

hun voorhoofd fronsen , en hen over de scheepvaart

te hooren redeneeren, niet, omdat zij er iets van

wisten, maar omdat zij bij stilte of tegenwind den

kapitein altijd mistrouwden. Waarlijk , de kwik zelf

is niet zoo veranderlijk als die soort van passagiers,

die men, zoo lang het schip statig de baren door-

klieft, bijkans bleek van bewondering een' eed er

op zal hooren doen, dat de kapitein al de kapiteins

van de wereld in bekwaamheid overtreft, ja eene

inteekening voor een geschenk van een kostbaar

25 *
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voorwerp in plated, ten zijnen behoeve trachten tot

stand te brengen , en die op den volgenden mor-

gen, wanneer de wind is gaan liggen en de zeilen

krachteloos tegen de touwen flapperen , terstond we-

der hun hoofd beginnen te schudden en met opge-

trokken lippen zeggen, dat zij toch hopen, dat de

kapitein een ervaren zeeman zijn zal, maar dat zij

er bijkans aan twijfelen
,

ja waarachtig , aan twij-

felen.

Zoo lang de stilte aanhield , werd het insgelijks

een tijdverdrijf zich te benieuwen, wanneer toch

de wind wel in den regten hoek zoude komen , ter^

wijl het . uit alle berekeningen en uit de ondervin-

ding bleek, dat hij reeds lang uit dien hoek had

moeten waaijen. Be eerste stuurman,- die er har-

telijk om zat te fluiten , werd om dien ijver zelfs

door de ongeloovigen voor een eersten zeevaarder

aangemerkt. Terwijl wij aan tafel zaten , sloeg

hij dikwerf een' somberen blik door de lantaarn

van de kajuit naar de flapperende zeilen: en er

waren er , die stout wordende van treurigheid

,

voorspelden dat wij omtrent het midden van Julij

zouden landen. Men heeft aan boord van een schip

altijd tweedei lei karakters , de hoopvollen en de zwaar-

moedigen. De laatste wonnen het in dit tijdperk

van de reis boven de anderen , en zegevierden bij

elk maal , dat wij deden , door de vraag , waar zij

dachten dat de » Great Western" (die eene week la-

ter dan wij van Nieuw-York was afgezeild) nu wel

zijn zou; en waar zij dachten, dat de stoompakket

»le Canard" nu wel zijn zou; en wat zij nu wel

van de zeilschepen dachten , als zij die met de stoom-
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schepen vergeleken. Zij maakten het hun met der-

gelijke aanvallen zoo bang om het hart , dat zij huns

ondanks gedwongen waren den schijn van zwaar-

moedigheid aan te nemen
?

alleen om rust en vrede

van zulke vragers te hebben.

Dit waren alle zoo veel toevoegselen tot de lijst

der vermakelijkheden, maar wij hadden ook nog

eene andere bron van tijdverdrijf. Wij hadden om-

trent een honderdtal passagiers aan boord ; een klein

wereldje van armoede. Alzoo wij nu van deze som-

mige te zien kregen, wanneer zij bezig waren bij

dag een weinig lucht te scheppen op het verdek,

alwaar zij ook hun eten kookten en zelfs dikwijls

nuttigden , werden wij nieuwsgierig hunne geschie-

denis te kennen en te weten , met welke vooruit-

zigten zij naar Amerika waren gegaan , om welke

boodschap zij weder naar het vaderland gingen en

welke hunne omstandigheden waren. De berigten

,

welke wij desaangaande van den timmerman kregen,

die het opzigt over zulke lieden had , waren dikwijls

van een' allerbijzondersten aard. Sommige van hen

waren slechts drie dagen in Amerika geweest ; som-

mige weder drie maanden; en sommige hadden de

laatste reis van hetzelfde schip mede gemaakt , waarin

zij thans weder naar huis gingen. Andere hadden

hunne kleederen verkocht, om hunne vracht te be-

talen en bijkans niet dan lompen om hun lijf: we-

derom anderen hadden geen voedsel en leefden van

de liefdadigheid der overigen; en van ëe'n man ont-

dekte men bij het einde van de reis en niet vroe-

ger — want hij wist zijn geheim te bewaren en

zocht geen mededoogen , — dat hij geen ander voed-
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sel had genuttigd dan de kluitjes en de klompjes vet
?

die hij van de borden raapte der .achterkajuit , -wan-

neer deze weggehaald waren om gewasschen te worden.

Het geheele stelsel van zulke ongelukkige heden

in te schepen en over te voeren, heeft eene naauw

keurige herziening van nooden. Bestaat er eenige

klasse van onderdanen, die den bijstand en de be-

scherming van het bestuur behoeft, dan voorwaar

zijn het dezulke, die alleen om een middel van be-

staan te zoeken, uit hun geboorteland gebannen

worden. Alles wat de kapitein en de officieren uit

medelijden voor die arme schepsels konden doen
r

is gebeurd, maar er wordt meer vereischt. De wet

vereischt, ten minsten aan den Engelschen kant,

dat er niet te veel van aan boord van hetzelfde

vaartuig worden ingescheept , en dat zij op eene

behoorlijke wijze ingerigt worden. Diezelfde wet

brengt mede , dat geen van hen aan boord zal wor-

den medegenomen, zonder dat zijn voorraad van

leeftogt vooraf door een' daartoe aangestelden amb-

tenaar onderzocht en als voldoende beschouwd wor-

de voor zijn onderhoud , zoolang de reis duurt.

Er behoort almede een geneesheer aan boord te

zijn, en men vindt er nogtans geen', hoewel eene

ziekte van de volwassenen en het sterfgeval van

kinderen
,
gedurende den overtogt zeer gewone voor-

vallen zijn. Het is boven al de pligt van elk be-

stuur, het moge Monarchaal of Republikeinsch we-

zen , zich daarmede te bemoeijen en een einde te

maken aan dat stelsel, ten gevolge waarvan eene

firma van handelaars in landverhuizing van de

scheepsreeders het gansche tusschendek afhuurt, en



NAAR HET VADERLAND. 391

voor den goedkoopsten prijs, dien zij kan bedin-

gen, zoo veel ongelukkigen als zij maar kan aan

boord zendt , zonder in het allerminst de ruimte

,

het aantal der hutten, de afscheiding van verschil-

lende seksen of iets anders , behalve haar eigen voor-

deel in het oog te houden, En dit is nog het erg-

ste niet van dat verkeerde stelsel; want bekrompen

denkende agenten van zoodanige handelhuizen , die

van al de passagiers , welke zij weten te krijgen

,

een zeker percent ontvangen, reizen bij voorkeur

zoodanige distrikten rond, alwaar de armoede en

het misnoegen zekeren graad van rijpheid gekregen

hebben, en verlokken aldaar de ligtgeloovigen tot

eene erger ellende, door hun een lokaas van land-

verhuizing voor te spiegelen , hetwelk nimmer ver-

wezenlijkt kan worden.

De levensgeschiedenis van elk huishouden, het-

welk wij aan boord hadden, was al zoo tamelijk

dezelfde. Nadat zij alles , wat tot hun' overtogt noo-

dig was, bijeen gespaard, bijeen geleend, bijeen

gebedeld en verkocht hadden , waren zij naar Nieuw-

York gegaan , in de verwachting van aldaar de stra-

ten met goud geplaveid te vinden, maar in plaats

daarvan, zagen zij die met harde steenen bevloerd.

Het was eene dolzinnige onderneming: men had

geen gebrek aan arbeidshanden : er was geen werk

te vinden en het arbeidsloon gering. Zij gingen

bijgevolg armer dan zij gekomen waren, weder heen.

Een van hen nam een' onverzegelden brief mede

van een' jongen Engelschen ambachtsman , die veer-

tien dagen te Nieuio-York was geweest , aan een'

zijner vrienden nabij Manchester , bij wien hij er
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sterk op aandrong, dat hij hem zoude volgen. Een

der officieren vertoonde mij dien brief als eene op-

merkenswaardige zeldzaamheid. »Hier hebt ge het

ware land, Jem!" zoo luidde de inhoud. »Ik houde

veel van Amerika, Hier is geen despotismus , en

dat is de groote zaak. Er wordt om allerlei soort

van handwerk gebedeld en alles wordt duur betaald.

Gij hebt slechts een ambacht te kiezen, jem, dan

kunt ge klaar geraken. Ik voor mij heb er mij

nog niet op bepaald, maar denk het toch weldra te

doen. Voor het tegenwoordige weet ik nog niet

regt
} of ik een timmerman of een kleederenmaker

wil worden."

Verder hadden wij een passagier van eene andere

soort onder ons , die gedurende stil weder en lab-

berkoelte , bestendig een onderwerp van onze opmer-

kingen en gesprekken uitmaakte. Hij was een En-

gelsche matroos , van top tot teen een sterke wei-

gespierde borst, van een Engelsen oorlogschip, die

op de Amerikaansche vloot diende, en verlof gekre-

gen had om zijne vrienden in zijn vaderland eens te

gaan opzoeken. Toen hij zich kwam voorstellen om
de vracht voor zijn' overtogt te betalen, had men

hem voorgehouden , dat hij als matroos genoeg be-

varen was , om zijn' geld uit te winnen en daarvoor

te arbeiden; maar hij verwierp dien raad met ver-

ontwaardiging en zeide : :>Dat hij verd..... wilde

zijn , als hij niet eenmaal als een gentleman aan

boord van een schip wilde gaan. Zij namen der-

halve het geld voor zijn overtogt aan, maar zoodra

hij aan boord gekomen was, stopte hij zijne drank-

flesch ergens in het vooronder weg, ging met de
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scheepsequipagie aan den bak zitten , en in het eerste

oogenblik toen het » overal" was , kroop hij vóór een

van de anderen als eene kat het want in. En dat

ging zoo gedurende de gansche reis , nu om te

brassen, dan op de raas; overal was hij thuis,

maar altijd met eene zekere soort van deftigheid

over zijn wezen en een deftigen lach over zijn ge-

laat, die duidelijk scheen te zeggen: »Ik doe het

als een gentleman; voor mijn eigen genoegen; denk

daar S. V. P. een weinig aan."

Eindelijk toch kwam de lang gewenschte wind in

allen ernst opzetten , en vooruit stoven wij met volle

zeilen en kliefden stout de baren der zee. Er was

eenige grootheid gelegen in de beweging van het

fraaije schip , terwijl het van al zijne zeilen over-

schaduwd hard door de zee heen vloog, en ons ge-

moed met een onbeschrijfelijk gevoel van hoogmoed

en blijdschap vervulde. Welk een genoegen baarde

het mij bij elke dompeling in de schuimende diepte,

de groene met wit omzoomde baren van het achter-

schip af te zien komen naderen , om het vaartuig als

eene notendop op te ligten , en wanneer het weder

daalde , zich rondom hetzelve heen krullen , en het

voor haren gebieder te blijven erkennen ! Voor-

waarts, voorwaarts stoven wij onder eene gedurige

verandering van licht over het water , alzoo wij ons

thans onder de streek der vliesachtige wolken be-

vonden : bij dag door het zonlicht , en bij den nacht

door het maanlicht beschenen : met den wimpel huis-

waarts wijzende, als een getrouwe gids voor den

gunstigen wind en voor onze verblijde harten , totdat

bij de opkomst der zon, op een' fraaijen Maandag-
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ochtend , — den zevenentwintigsten Junij • ik zal

dien dag niet ligt vergeten — God dank! de geze-

gende kaap Clare voor ons lag , nog door de vroege

morgendampen als in eene wolk van mist gehuld

,

maar voor ons de meest verlangde wolk , die ooit de

kust van het beminde vaderland omsluijerd heeft.

Zoo gering als dit nevelvlekje ook op een' ver-

wijderden afstand zijn mogt , schonk het toch meer

blijdschap aan het opkomen der zon en zette er

eene soort van menschelijk belang aan bij , waar-

van het op zee verstoken was. De terugkeer van

den dag gaat aldaar, even als overal, gepaard met

een hernieuwd gevoel van vreugde en hoop ; maar

het licht dat de oppervlakte der baren beschijnt en

ons die in al hare eenzame uitgestrektheid doet

voorkomen , levert een plegtig schouwspel op , het-

welk de nacht zelfs , door alles met zijne schaduw

te omhullen , niet kan overtreffen. Het opkomen

van de maan strookt beter met de verlatenheid van

den Oceaan, en heeft een voorkomen van zwaar-

moedige grootheid, hetwelk ons vertroost te midden

van de treurigheid welke het inboezemt. Ik herinner

mij nog , dat ik een knaap zijnde in het schijnsel

van de maan op het water een pad naar den he-

mel meende te zien, hetwelk door de zielen der

braven op hun' weg naar God heen betreden werd;

en dat zelfde denkbeeld drong zich andermaal bij

mij op , terwijl ik het in een' stillen nacht op zee

aanstaarde.

De wind was op dien zelfden maandag ochtend

zeer slap, maar toch nog gunstig, zoodat wij lang-

zamerhand kaap Clare achter ons lieten en langs de
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kust van Ierland heenvoeren. Hoe vrolijk wij allen

waren en hoe wij elkander wederkeerig geluk wensch-

ten , en hoe onbezonnen in het voorspellen van het

juiste uur, waarin wij te Liverpool zouden aanko-

men, zal men gemakkelijk kunnen denken. Even-

zeer hoe hartelijk wij dien middag op des Kapiteins

gezondheid dronken, en hoe wij haast begonnen te

maken met onze goederen te pakken; en hoe twee

of drie van de levendigsten het denkbeeld van dien

nacht naar bed te gaan, geheel lieten varen, om-

dat het zoo nabij de kust niet de moeite waardig

was; en hoe zij met dat al toch naar bed gingen

en lekkertjes sliepen ; en hoe het naar een' droom

geleek , zoo nabij het einde van onze reis te zijn

:

naar een' droom , waaruit ieder van ons wenschte te

ontwaken.

Des anderen daags wakkerde de gunstige wind

aan en andermaal stoven wij hard voort , zagen

nu en dan een Engelsch schip , dat met gereefde

zeilen naar huis voer , terwijl wij met volle zeilen

vrolijk voortspoedden en die allen ver achter ons

lieten. Tegen den avond werd het weder mistig en

het begon te stofregenen. De mist nam langzamer-

hand zoodanig toe , dat wij als in eene wolk zeil-

den. Evenwel spoedden wij voort en menigeen van

ons keek naar boven naar de wacht , die in den mast

op den uitkijk stond naar Holyhead.

Eindelijk werd het lang verlangde geroep verno-

men, en ten zelfden tijd zagen wij, door den mist

heen, het schijnsel van een helder vlammend licht,

hetwelk zich dan eens vertoonde, dan eens verdween

en dan weder op nieuw voor den dag kwauu Zoo
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dikwijls het zigtbaar werd, begonnen de oogen van

allen die aan boord waren even zoo te glinsteren

als het vnur zelf, en daar stonden wij nu de vuur-

baak van Holyheads klip aan te staren, deszelfs

glans en gloed te roemen en het boven alle andere

seinvuren te verheffen, die men ooit had kunnen

zien , totdat het op eenmaal weder achter ons llaauw

in de verte schemerde.

Het was nu tijd om een' loods aan boord te krij-

gen ; er moest een seinschot om gedaan worden

,

en bijna voordat de rook daarvan verdwenen was
,

kwam er eene boot met eene lantaren aan hare

steng , door de duisternis heen , schielijk op ons

aanhouden. Onze zeilen werden geborgen; de boot

kwam ons op zijde , en de heesche loods , tot bo-

ven zijn neus toe in zijn pyjekker geknoopt, stond

levensgrootte voor ons op het dek. Ik geloof dat

als die loods voor een' onbepaalden tijd en zon-

der eenige borgstelling vijftig ponden had moeten

ter leen vragen , ieder van ons hem die zouden ge-

geven hebben, voordat zijne boot nog aan onzen

achtersteven vastlag, of, hetgeen hetzelfde is, voor-

dat elke regel van het nieuwsblad , dat hij mede-

bragt , ter algemeene kennis van iedereen aan boord

gekomen was.

Wij gingen dien avond zeer laat naar bed en

stonden den volgenden morgen zeer vroegtijdig op.

Te zes ure stonden wij allen zamen op het dek ,

gereed om aan wal te gaan , en zagen de toren-

spitsen en de daken en den rook van Liverpool.

Ten acht ure zaten wij in een van de logementen

aldaar, om nog eenmaal zamen te eten en te drin-
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ken. Nabij den klokslag van negen ure hadden wij

elkander in de rondte de hand geschud en voor al-

tijd afscheid van elkander genomen.

De landstreek , door welke de spoorweg lag , kwam

ods
?

terwijl wij er overheen rammelden , als een

welige tuin voor. De schoonheid der velden (hoe

klein thans voor ons!) der heggen en der hoornen

;

der vriendelijke boerenwoningen , der bloemperken
7

der oude kerkhoven , der woonhuizen
}

en van al

de ons welbekende voorwerpen,* het levendig ge-

noegen van dat reisje, hetwelk in het korte tijds-

bestek van één' enkelen zomersenen dag voor jaren

lang blijdschap in ons hart stortte , en ons weder

met de denkbeelden van ons vaderland en van alles

wat hetzelve doet beminnen
,
gemeenzaam maakte

,

kan door geene tong vermeld, althans door mijne

pen niet beschreven worden.



HOOFDSTUK XVII.

DE SLA.VENSTAND.

De handhavers der slavernij in Amerika — dat

verfoeijelijke stelsel, waarvan ik geen woord zal

schrijven zonder dat ik er de doorslaandste bewijzen

van zal bijbrengen — kunnen in drie groote klassen

verdeeld worden.

De eerste bestaat uit die bezadigde en redelijker

bezitters van menschenvee , die tot den eigendom

er van gekomen zijn , even als aan de andere munt-

stukken van hun handelskapitaal , maar die in het

afgetrokkene den schrikkelijken aard van die instel-

ling erkennen , en de gevaren inzien , welke zij voor

de maatschappij medebrengt
;
gevaren , die , hoe ver

ook thans nog verwijderd, of hoe langzaam ook in

hunne aannadering , nogtans eenmaal even zoo ze-

ker als de dag des oordeels de hoofden der schul-

digen zullen treffen.

De tweede klasse bestaat uit al die bezitters , aan-

fokkers
,
gebruikers , koopers en verkoopers van sla-

ven , die tot zoo lang het bloedig hoofdstuk een

bloedig einde heeft, zullen voortgaan hen te bezit-

ten, aan te fokken, te gebruiken, te koopen en te

verkoopen , wat daar ook mede gewaagd moge wor-
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den; die onbeschaamd het afschuwelijke van het

stelsel ontkennen, in weerwil van zooveel bewijs-

gronden als nimmer tegen eenig ander onderwerp

zijn bijgebragt, en waarvan het aantal door de da-

gelijksche ondervinding vermeerderd wordt: die in

dit of in eenig later tijdperk met blijdschap Ame-

rika in een' binnen- of buitenlandschen oorlog zou-

den wikkelen , mits daar het doel van was hunne

aanspraak te handhaven op hun regt om de slavernij

te doen voortduren , en de slaven af te tobben , te

geeselen en te pijnigen, zonder dat eenig mensche-

lijk gezag of eenige menschelijke magt daar tusschen

trede : lieden , die , wanneer zij van de vrijheid

spreken, daar de vrijheid mede bedoelen om hunne

medemenschen te onderdrukken , hen op eene woes-

te , onbarmhartige , wreedaardige manier te behan-

delen ; lieden , waarvan ieder op zijn' eigen grond in

het republikeinsche Amerika een ongenadiger en

onverantwoordelijk er dwingeland is dan Kalif Harouïï

Al Raschid het in zijn' bloedrooden scharlaken man-

tel was.

De derde klasse , of de talrijkste en die den mees-

ten invloed heeft , bestaat uit die kieschgevoelige

aanzienlijken , die geen grooter' dan zij zelven zijn
,

ja huns gelijken niet kunnen dulden: uit die lie-

den, welker Republikeinsche gezindheid hierop ne-

derkomt: 3» Ik wil geen mensch boven mij lijden,

en van degenen die beneden mij zijn , moet er mij

geen te na komen f wier hoogmoed in een land
,

alwaar de vrijwillige slavernij als een onheil ge-

schuwd wordt , door slaven moet gediend worden

,

en wier onvervreembare regten alleen in het onregt
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den negers aangedaan, hun' grond schijnen te vin-

den.

Men heeft wel eens beweerd dat er te midden

der vruchtelooze pogingen , die er in het werk ge-

steld zijn om de zaak der vrijheid onder de men-

schen in Amerika te bevorderen (vreemd genoeg is

het , dat zoo iets een punt van zijne Geschiedenis

uitmaakt)
,

geen acht genoeg op het bestaan van

die eerste klasse van personen gegeven is , en dat

zij te hard zijn behandeld geworden , omdat men

hen met die van de tweede verwarde. Dit is on-

twijfelbaar ook het geval geweest. Zij hebben vele

edelaardige geldelijke en persoonlijke opofferingen

gedaan, en het is zeer te bejammeren dat de ga-

ping tusschen hen en de voorstanders der vrijlating

(emancipatie) op eenige wijze verwijderd en vergroot

is geworden, te meer omdat er buiten kijf onder

die eigenaars Van slaven een aantal goedhartige

meesters gevonden worden , die op eene zachtmoe-

dige wijze hunne onnatuurlijke magt uitoefenen. Het

blijft nogtans te vreezen, dat die onregtvaardigheid

onafscheidelijk zal blijven van een' staat van zaken,

waartegen de menschheid en de waarheid zich te

weer dienen te stellen. De slavernij is er geen haar

beter om te dulden, uit hoofde dat men harten

aantreft die er den verhardenden invloed van kun-

nen wederstaan , en de verontwaardiging over de-

zelve mag niet van hare kracht verliezen , omdat

zij in hare voorwaartsche beweging sommige lieden

overstelpt , die onder eene menigte van schuldigen
,

in vergelijking der overigen, minder schuldig zijn.

De grondstellingen, meestal door die beteren der



DB SLAVENSTATJD. 401

voorstanders van de slavernij aangenomen, luiden

aldus : » Het is een slecht stelsel , «n kon ik het voor

mij zelven laten varen, ik zou het gaarne doen;

maar het is zoo slecht niet als waarvoor gij het in

Engeland uitkrijt. Gij wordt misleid door de wijze,

waarop de voorstanders der vrijlating het u voor-

stellen. Het grootste gedeelte mijner slaven is zeer

aan mij gehecht. Gij zult zeggen, dat ik hen niet

gestreng laat behandelen, maar ik zet het uzelven

te gelooven, dat zij over het algemeen menschlie-

vend kunnen behandeld worden, wanneer hunne

waarde daardoor vermindert en zulks blijkbaar tegen

de belangen van hunne meesters zoude inloopen."

Is het iemands belang , dat hij stele , dat hij spele

,

dat hij zijn ligchaam en zijne ziel bederve door dron-

kenschap, dat hij liege, dat hij valschelijk zwere,

dat hij zich aan haat toegeve , dat hij tuk op wraak

zij , dat hij een' moord plege? Neen. Het zijn alle

wegen, die tot het verderf leiden. En waarom be-

treden hen dan de menschen? Omdat zulke neigin-

gen tot de bedorven hoedanigheden des menschen

behooren. Gij , voorstanders der slavernij , wischt

eerst alle onbeschoftheid, alle wreedaardigheid , alle

misbruik van een vrijmagtig gezag (de moeijelijkste

van alle aardsche verzoekingen om te wederstaan)

van de reeks der menschelijke hartstogten uit
?
en

wanneer gij dat gedaan hebt, vroeger niet, zullen

wij onderzoeken, of het belang der meesters mede-

brengt, zijne slaven te slaan en te verminken, zoo-

lang hij een vrijmagtig bestuur over hun leven en

hunne ledematen bezit.

Doch diezelfde klasse vereenigt zich met de laat-

26
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ste , welke ik heb opgenoemd , namelijk die der el-

lendige aristokraten , dïe uit eene gewaande repu-

bliek zijn opgekomen. Zij verheffen zamen hunne

stem, en roepen uit: »De openbare meening alleen

is genoeg om zulk eene wreedheid, als gij ons te

last legt, te voorkomen." De openbare meening!

Hoe , brengt dan de openbare meening in de slaven-

staten de slavernij niet mede? Het is de openbare

meening, welke in de slavenstaten de slaven aan de

genade of ongenade van hunne meesters overlevert.

De openbare meening heeft de wetten daargesteld,

en de slaven alle wettelijke bescherming ontzegd.

Het is de openbare meening, die de riemen knoop-

te, die het brandijzer doet gloeijen, die de buksen

laadt en den moordenaar beschermt. Het is de open-

bare meening, welke den voorstander der afschaf-

fing van den slavenstand (abolitionnist) met den dood

bedreigt , zoodra hij het waagt het Zuiden te bezoe-

ken, en die hem op den helderen klaren middag,

met een touw om zijne middel gebonden , door de

voornaamste stad van het Oosten sleept. Die open-

bare meening heeft weinige jaren geleden te St. Louis

een' slaaf boven een langzaam verterend vuur leven-

de verbrand; heeft' tot op den huidigen dag dien

achtingswaardigen ! ! regter bij de regtbank gehand-

haafd, die de Jury, welke over zijne moordenaren

uitspraak doen moest , beval in het oog te houden

,

dat hunne schrikkelijke wandaad op de openbare

meening berustte , en diensvolgens niet door de wet

gestraft kon worden, welke door de openbare mee-

ning zelve was daargesteld. De openbare meening

juichte met een' woesten kreet die grondstelling toe.
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stelde de aangeklaagden in vrijheid , en liet hen ge-

lijk voorheen als mannen van aanzien en van in-

vloed op vrije voeten de stad doorwandelen.

De openbare meening! Welke zijn de lieden, die

het zwaarste overwigt hebben over de overigen, in

hunne magt om de openbare meening bij de wet-

geving te vertegenwoordigen? de eigenaars der sla-

ven. Zij zeilden honderd afgevaardigden uit hunne

twaalf staten, terwijl de veertien vrije staten met

eene bijkans dubbele bevolking er slechts honderd

twee en veertig heenzenden. Voor wie buigen zich de

kandidaten tot het voorzitterschap het diepst ; — wie

pluimstrijken zij het hardst ; — naar wiens wenken

schikken zij zich het ootmoedigst in hunne eigene

slaafsche onderwerping? Is het niet overal naar die

van de eigenaars der slaven?

De openbare meening! hoor die openbare meening

van het vrije Zuiden, zoo als zij door den mond

van deszelfs vertegenwoordigers in de Kamer der

Afgevaardigden te Washington is verklaard gewor-

den. ;» Ik heb ," zeide de afgevaardigde van JYoord-

Karolina: »ik heb alle eerbied voor den Voorzitter

als Lid van de Kamer ; ik heb de hoogste achting

voor zijne persoon; en alleen die achting, weder-

houdt mij op te staan, naar de tafel te gaan en de

petitie, welke ons tot afschaffing van de slavernij

in het distrikt van Columhia ingeleverd is , aan stuk-

ken te scheuren." — »Ik waarschuw de aholitionnis-

ten," zegt die van Zuid-Karolina , »die onkundige,

dolzinnige weelnieten , die zij zijn , dat als er mij

het toeval een' in onze handen brengt , hij den dood

van een' landverrader sterven zal." — » Laat een abo-

26 *
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litionist zich eens binnen de grenzen van Zuid-Ka-

rolina vertoonen ," schreeuwt een derde ; » indien

wij hem kunnen krijgen, zullen wij zijn proces op-

maken en hem ondanks de bescherming van alle

besturen van de wereld, tot het eedgenootschappe-

lijke toe, ophangen.

Zie hier eene wet, welke van de openbare mee-

ning afkomstig is. — Deze bepaalt, dat in Was-

hington , in die stad , welke den naam van den

grondlegger der Amerikaansche vrijheid draagt
,

een regter eiken Neger, die aldaar op straat ge-

zien wordt, in boeijen mag slaan en in de gevan-

genis werpen , zonder dat hij iets misdaan heeft.

De regter zegt : » Ik vind goed dien man voor

een' weggeloopen slaaf te houden" en laat hem op-

sluiten. De openbare meening geeft aan zulk een'

ambtenaar de magt, om een berigt aangaande den

Neger in de dagbladen te plaatsen , om zijn' eigenaar

te waarschuwen, dat hij kome en zijn regt doe gel-

den, want dat de Neger anders voor de kosten zij-

ner gevangenschap verkocht zal worden. Nu zal

men vooronderstellen , dat hij , soms een vrij Neger

zijnde, die geen' eigenaar heeft, in vrijheid zal ge-

steld worden. Toch niet: dan wordt hij verkocht

om den cipier te betalen. Zoodanig iets is her-

haalde keeren gebeurd. Hij heeft geen middel om
zijne vrijheid te bewijzen; hij heeft niemand, die

hem kan raden, niemand die zijne boodschappen

kan bestellen, of hem eenige hulp verleenen. Zijne

zaak wordt in het geheel niet onderzocht. Hij, een

vrij man, die misschien jaren lang gediend en zijne

vrijheid gekocht heeft , wordt zonder iets misdreven
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te hebben, ja, zonder dat hem eenig misdrijf ten

laste wordt gelegd , in den kerker geworpen en ver-

kocht , om de onkosten zijner hechtenis goed te ma-

ken. Dit schijnt zelfs in Amerika ongeloofelijk

,

maar de wet luidt zoo.

Het is op de openbare meening, dat een geval,

gelijk het onderstaande, gegrond is, en hetwelk in

de nieuwspapieren vermeld staat onder het opschrift

:

» Belangrijk regtsgeding.

Er wordt in dit oogenblik eene belangrijke zaak

voor het Hooge Geregtshof behandeld , welke uit de

volgende omstandigheden is voortgesproten. Een eige-

naar van een bejaard paar slaven in Maryland had

hun vele jaren geleden, hoewel zonder wettelijke

akte daarvan te maken, de vrijheid geschonken. Ter-

wijl zij op dien voet leefden, werd hun eene doch-

ter geboren, welke in dezelfde vrijheid opgroeide,

totdat zij met een' vrijen Neger huwde, met wien

zij naar Pennsylvanië ging wonen. Zij kregen ver-

scheiden kinderen en leefden ongemoeid totdat de

oorspronkelijke eigenaar stierf, en diens erfgenaam

zich hen weder wilde toeëigenen. De overheid, voor

welke zij gebragt werden, besliste, dat zij geene

uitspraak in de zaak kon doen. De eigenaar liet

de vrouw met hare kinderen
9

s nachts opligten , en

nam hen mede naar Maryland."

«Courant geld voor Negers," » Courant geld voor

Negers ," » Courant geld voor Negers," staat dikwijls

met groote letters aan het hoofd der advertissemen-

ten, die de digt in een gedrukte kolommen der
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nieuwsbladen vullen. Een houtsnee prentje van een
7

geclrosten Negerslaaf, die met geboeide handen voor

een' barschen vervolger, met een paar groote laar-

zen aan, in het stof nederligt, die hem bij zijne

keel vastgrijpt , strekt , om den tekst eenige vrolijk-

heid bij te zetten. De inleidende volzin begint met

een protest tegen » dat verfoeijelijk en helsche stelsel

van de vrijlating, hetwelk met alle Goddelijke en

natuurlijke wetten strijdig is." De teedere mama,

die van genoegen in dat geestige geschrijf lacht,

terwijl zij het nieuwsblad voor haar koele venster

zit te lezen, stelt haar jongste kind, dat haar bij

hare mouwen trekt, tevreden, door het knaapje eene

zweep te belooven , » om de kleine nikkertjes mede

te slaan." — Doch de Negers worden immers, de

groote zoo wel als de kleine, door de openbare mee-

ning beschermd!!!

Wij willen van die openbare meening eenige an-

dere staaltjes bijbrengen, die uit driederlei oogpunt

beschouwd , belangrijk zijn ; vooreerst : omdat zij be-

wijzen hoe schrikkelijk bevreesd voor de openbare

meening de eigenaars der slaven in hunne kiesche

beschrijvingen in de algemeene nieuwsbladen van de

weggeloopen Negers zijn ; ten tweeden , omdat er uit

blijkt hoe weltevreden de slaven zijn , en hoe zelden

zij wegloopen; en ten derde, omdat dezelve bewij-

zen hoe volkomen vrij van lidteekenen of andere

sporen van wreedheid zij zijn, naar de signalemen-

ten, die geene logenachtige voorstanders der vrijla-

ting, maar hunne eigene waarheidlievende meesters

Van hen opmaken.

Zie hier dan eenige uittreksels dier berigten van
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de algemeene nieuwsbladen. Het is slechts vier ja-

ren geleden, sedert dat er het eerste van in het

licht kwam, en met andere van denzelfden aard in

menigte, blijft het alle dagen zoo voortgaan.

»Is weggeloopen: de Negerin Karolina. Zij had

een' ijzeren halskraag om , met een' gaffel naar bene-

den gekeerd."

3>Is weggeloopen: de Zwartin Betsy. Zij had een'

ijzeren beugel aan haar regter been."

» Is weggeloopen: de Neger MAisuëL. Hij heeft

vrij wat lidteekenen van ijzeren beugels."

» Is weggeloopen : de Negerin Fanpty : met een'

ijzeren band om haren hals.

»Is weggeloopen: een Negerjongen van omtrent

twaalf jaren oud. Hij droeg om zijn' hals een' bon-

ten halsband, met den naam van de Lampert erin

gesneden."

» Is weggeloopen : de Neger Howjt. Hij heeft een*

ijzeren ring om zijn' linkervoet. Grise, zijn wijf

is met hem medegegaan , en had ook een' ijzeren

ring met eene ketting om haar linker been."

»Ia weggeloopen: een Negerjongen, James (Jako-

bus) genoemd. De jongen zat in de ijzers toen hij

weggeloopen is."

» Is in hechtenis gebragt : een man , die zich John

noemt. Hij had een' ijzeren kluister aan zijn' regter

been, die vier of vijf ponden zal wegen."

»Bij de politie is aangehouden de Negerin Myra.

Zij heeft verscheiden striemen aan haar lijf en ijzers

aan hare voeten."

»Is weggeloopen: eene Negerin met twee kinde-

ren. Eenige dagen voordat zij weggeloopen is

,
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heb ik haar op hare linker wang met een gloeijend

ijzer gebrand. Ik wilde er de letter M. van maken."

»Is weggeloopen: een Neger, met name Henry.

Hij mist zijn linker oog; op en onder zijn' linker

arm heeft hij eenige lidteekenen van een' dolksteek,

daarenboven zit hij vol striemen van de zweepsla-

gen."

» Honderd dollars belooning voor een' Negerknaap

,

die Pompey heet , en veertig jaren oud is. Hij heeft

een brandmerk op de linker kaak."

» In hechtenis is genomen een Neger , zonder tee-

nen aan zijn' linker voet."

» Is weggeloopen : eene Negerin , Rachel geheeten.

Zij mist al hare teenen, behalve de twee groote."

j>Is weggeloopen: Sam. Korten tijd te voren had

hij een schot door zijne hand gekregen ; daarenbo-

ven heeft hij er vele in zijn' linkerarm en zijne lin-

kerzijde."

»Is weggeloopen: mijn Neger Dennis. Gezegde

Neger heeft een schot in zijn' linkerarm, tusschen

den schouder en den elleboog, dat hem de linker-

hand verlamd heeft."

»Is weggeloopen: mijn Neger, Simon geheeten;

erg in zijn' rug en in den regterarm geschoten."

»Is weggeloopen: een Neger, met name Arthur.

Hij heeft dwars over zijne borst en over de beide

armen een zwaar lidteeken van een' messteek. Hij

praat gaarne over Gods goedheid."

» Vijfentwintig dollars belooning voor mijn' slaaf

Isaak. Hij heeft een lidteeken voor zijn voorhoofd

van een' slag, en een op zijn' rug van een pistool-

schot."
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»Is weggeloopen: een Negermeisje, Maria gehee-

ten. Zij heeft een klein lidteeken boven haar oog,

mist verscheiden tanden , en op haar voorhoofd en

hare wangen staat de letter A gebrandmerkt."

»Is weggeloopen: de Neger Bew. Hij heeft een

lidteeken op zijne regterhand. Zijn duim en voorste

vinger zijn gekwetst van het laatste pistoolschot , dat

op hem is afgevuurd. Het been steekt er uit. Op
zijn' rug en zijne heupen heeft hij mede twee zware

lidteekens."

»In hechtenis genomen: een Mulat, met name

Tom. Hij heeft een lidteeken op de regterwang , en

schijnt met kruid op zijn aangezigt gemerkt te zijn."

» Is weggeloopen : een Neger , met name Ned.

Drie van zijne vingers zijn door eene snede krom

in zijne hand getrokken. Achter in zijn' nek heeft

hij een lidteeken van eene messnede , hetwelk de

gedaante van een' halven cirkel heeft."

j> In hechtenis genomen : een Neger. Hij zegt dat

zijn naam Josiah is. Zijn rug is erg met striemen

gemerkt. Op zijn bil en op zijne heupen staat op

drie of vier plaatsen het merk J. M. Zijn regter

oorlel is afgebeten of afgesneden."

» Vijftig dollars belooning voor mijn' slaaf Eduard.

Hij heeft een lidteeken in den hoek van zijn' mond,

twee sneden boven en onder zijn' arm, en de letter

E op zijn' arm."

»Is weggeloopen: mijn Negerjongen Ellie. Hij

heeft in e'én' van zijne armen het lidteeken van eene

hondsbeet."

«Zijn weggeloopen van de plantaadje van James

Surgette de volgende Negers : Randal , met een
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afgeknot oor ; Bob , die een oog mist , en Tom van

Kentuchy , met eene verbrijzelde kaak."

» Is weggeloopen : Anthont. Een van zijne ooren

is hem afgesneden en zijne linkerhand is hem met

een' bijlslag afgehouwen."

j* "Vijftig dollars belooning voor den Neger Jem

Blake. Hij mist een stuk van elk van zijne ooren,

en de middelste vinger van zijne linkerhand is hem
bij het tweede gewricht afgesneden."

»Is weggeloopen: eene Negerin, Maria geheeten.

Zij heeft een lidteeken in de eene wang van eene

snede : daarbij eenige lidteekens op haren rug."

»Is weggeloopen: het Mulattenmeisje Maria. Zij

heeft eene snede in den linkerarm, een lidteeken

aan den linker schouder, en mist twee tanden."

Tot verklaring van de laatste aanhaling dien ik te

vermelden , dat onder de andere zegeningen , welke

de openbare meening over de Negers uitstort, ook

het algemeene gebruik behoort van hun de tanden

met geweld uit te stoten. Hen bij dag en bij nacht

een ijzeren beugel te doen dragen, met honden te

kwellen , zijn ai te gewone zaken om er van te

spreken.

. » Is weggeloopen: mijn neger Fontein. Hij heeft

gaten in zijne ooren en een lidteeken aan den regter-

kant van zijn voorhoofd. Achter in zijn been heeft

hij ook een schot, en op zijn rug zijn de striemen

van de zweep merkbaar."

» Tweehonderd en vijftig dollars belooning voor

mijn Neger Jem. Hij heeft vrij wat hagel in zijne

regter dij gekregen. Het schot is hem aan den an-

deren kant tusschen de gewrichten van de knie en

de heup uitgekomen."
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» In hechtenis genomen: John. Zijn linkeroor is

geknot."

)) Er is opgevangen : een Neger. Zijn aangezigt en

zijn lijf zitten vol lidteekens, en zijn linker oor is

hem afgebeten."

» Is weggeloopen : een zwart meisje , Maria ge-

noemd. Zij heeft een lidteeken op hare wang, en

het topje van een' harer teenen is haar afgesneden."

»Is weggeloopen: mijne Mulattin Judith. De reg-

ter arm is haar gebroken."

»Is weggeloopen: mijn Neger Levi. Hij heeft

zijne linker hand gebrand
?

en ik geloof haast dat

er de voorste vinger van verloren is gegaan."

3) Is weggeloopen: een Negerslaaf, Washington

geheeten. Hij heeft een gedeelte van zijn middelsten

vinger verloren en het vooreinde van zijn' pink."

» Vijfentwintig dollars belooning voor mijn' Neger-

slaaf John. Het voorste van zijn' neus is hem af-

gebeten."

"Vijfentwintig dollars belooning voor den Neger-

slaaf Sally. Hij loopt en slendert daarheen alsof

hij lam in den rug was."

» Is weggeloopen : mijn Negerknaap Jack. Hij

mist een stuk van zijn linker oor."

3) Is weggeloopen: Joë Dennis. Hij heeft eene

kleine kerf in een van zijne ooren."

j) Is weggeloopen: een Negerslaaf , Ivory genoemd.

Hij mist een stukje uit de beide oorlellen."

Terwijl ik hier op het onderwerp van de ooren

ben
?

wil ik verhalen , hoe een bekende abolitionnist

van Nieuw-York eens een Negers oor, hetwelk kort

bij het hoofd afgekapt was , in een' brief gesloten
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van het postkantoor ontving. Hetzelve werd hem

door den vrijen en onafhankelijken Gentleman, die

het "had laten afhouwen, ten geschenke gezonden,

met een vriendelijk verzoek er bij, dat hij het als

een bijzonder staaltje in zijne >» verzameling van zeld-

zaamheden" zoude plaatsen.

Ik zoude die opgaven kunnen vermeerderen met

een aantal gebroken armen en beenen, sneden en

kerven in de vleeschelijke deelen, uitgebroken tan-

den en gestriemde ruggen, hondsbeten en brand-

merken met een gloeijend ijzer, doch alzoo ik ge-

loof, dat mijne lezers er overvloedig genoeg van

zullen hebben, \yil ik het onderwerp van een' ande-

ren kant gaan beschouwen.

Zulke berigten, waarvan men bij het jaar, bij de

maand , bij de week en bij den dag eene geheele

verzameling zou kunnen bijeen brengen, en die in

de huisgezinnen als iets alledaagsch gelezen worden,

ja als aanleidingen tot de dagelijksche keuvelpraat-

jes dienen, kunnen bewijzen, hoe veel de slaven

bij de openbare meening winnen, en hoe teeder-

hartig deze ten hunnen aanzien gestemd is. Het zal

wel de moeite waardig zijn te onderzoeken, in hoe-

ver de eigenaars van slaven en die klasse der maat-

schappij , tot welke zij behooren , die openbare mee-

ning eerbiedigen in hun gedrag, ik zeg niet jegens

hunne slaven , maar wederzijds onder elkander ; in

hoever zij gewoon zijn hunne hartstogten te bedwin-

gen ; of zij elkander ook stroef dan beleefdelijk be-

jegenen; of hunne manieren gewelddadig , onbeschoft

en bloeddorstig zijn, dan of zij den stempel dragen

eener beschaafde wellevendheid.
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Om ons van do getuigenissen der abolitionnisten

geene partijdige bewijzen té verschaffen , is het noo-

dig, dat wij andermaal hunne eigene nieuwsbladen

raadplegen , en ik zal mij bij deze gelegenheid bepa-

len tot eene keuze van uittreksels, die gedurende

mijn verblijf in Amerika dagelijks gelezen werden

van voorvallen, die gebeurd waren, terwijl ik mij

aldaar bevond. Hetgeen in dezelve met Italiaansche

letters gesteld is , zijn even als in de vorige aanha-

lingen, mijne eigene woorden.

Men zal zien , dat die voorvallen niet allen ge-

beurden op een grondgebied , hetwelk inderdaad tot

de wettig erkende slavenstaten behoorde , hoezeer dat

met de meeste en de treffendste het geval was ; maar

de ligging der plaatsen alwaar zij voorvielen, nabij

zoodanige staten , alwaar de wet den slavenhandel

gedoogt, benevens de groote overeenkomst tusschen

die soort van gewelddadigheden en de andere, doet

met grond vooronderstellen, dat het karakter der

daarin handelende personen , in de slaven-distrikten

gevormd en door de aldaar in zwang zijnde gebrui-

ken verhard werd.

» Schrikkelijk voorval.

Uit eene losse reep van den Telegraafvan South-

port , JVisconsin , vernemen wij , dat de Heer

C. P. Arndt, Lid van den Raad voor het Graaf-

schap Brown, in de Raadkamer zelve doodgescho-

ten is door James R. Vinyard , Lid voor het Graaf-

schap Grant. De zaak heeft hare aanleiding gevon-

den in eene benoeming tot Sheriff (Regter) voor het
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Graafschap Grant. De Heer E. S. Baker was be-

noemd en werd door den Heer Arndt ondersteund.

Viwyard kantte zich tegen de benoeming aan, en

had er zijn' broeder liever toe benoemd gezien. Ge-

durende den loop der raadplegingen liet de overle-

dene zich eenige uitdrukkingen ontvallen , welke

Vhtyard voor onwaar verklaarde, terwijl hij zich

tevens van zeer sterke en honende bewoordingen be-

diende, die niet vrij waren van persoonlijke aantij-

gingen, waarop de Heer A. geen antwoord gaf.

Na het afloopen der bijeenkomst trad de Heer A.

naar Yinyard toe, en verzocht hem zijne gebezigde

uitdrukkingen in te trekken , hetgeen deze weigerde,

ten zelfden tijde zijne vorige gezegden herhalende.

Toen gaf de Heer Arndt den anderen een' slag , maar

deze deed eene schrede achteruit
>
trok een pistool

uit en schoot hem dood.

3> Het schijnt , dat de zaak zoo ver door Vinyard

gedreven wrerd , omdat hij besloten had , wat er ook

gebeuren mogt, de benoeming van Baker te doen

herroepen
7
en daarin niet slagende , al zijn' wrok in

zijne gramschap tegen den ongelnkkigen Arndt bot

vierde,

» Noodlottig voorval te Wisconsin.

» De algemeene verontwaardiging is op het grond-

gebied van JVisconsin gaande gemaakt over den

moord aan C. C. P. Arndt, Lid van den Raad van

Wetgeving voor dat grondgebied. Er zijn in ver-

schillende Graafschappen van JVisconsin bijeenkom-

sten gehouden, waarin men zich beklaagde over de
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getooonte van verborgene wapenen in de Wetge-

vende Vergadering van het land mede te brengen.

Wij hebben het verslag van de verwijdering van

James R. Vikyard , den bloeddorstigen moordenaar,

gelezen , en het verwondert ons te hooren , dat , na

het verdrijven van Yinyard door degenen , die hem

den Heer Arndt (in de tegenwoordigheid van zijn'

bejaarden vader, die zijn' zoon was komen bezoe-

ken , en weinig dacht , dat hij hem zoude zien om-

brengen) , hadden zien doodschieten , de Regier Dunst

dezen Vinyard onder borgtogt heeft vrijgelaten. De

s Miners Free Press' spreekt met regt in verwijtende

bewoordingen over den hoon , daardoor het volk van

Wisconsin aangedaan. Yinyard stond niet meer

dan de lengte van eenen arm van den Heer Arndt

af, toen hij van zoo nabij op hem aanlegde, dat de

ander geen woord meer sprak. Zoo digt bij hem

staande had Viwyard, indien hij gewild had, hem

kunnen kwetsen , maar hij verkoos hem het leven

te benemen."

» Een moord.

»In een' brief in een nieuwsblad van St. Louis,

van den 13den
, lezen wij een vreeselijk voorval,

hetwelk te Buidington , Jowa
,

plaats gehad heeft.

Zekere Heer Bridgman een geschil hebbende met

een' burger van die plaats, den Heer Ross, voor-

zag een zwager van den laatsten zich met een Colts

pistool van vijf loopen, ontmoette den Heer B. op

straat , en schoot dus de vijf loopen te gelijk op hem
af, waarvan niet één loop hem miste. De Heer

B. hoezeer schrikkelijk gewond en stervende , schoot
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op zijne beurt en velde Ross op de plek neder."

"Schrikkelijke dood van Robert Potter.

» Uit de Cnddosche cauranf van den 12den dezer

,

vernemen wij den schrikkelijken dood van kolonel

Robert Potter.... — Hij werd in zijn huis door een'

vijand, Rosé geheeten en eenige anderen omsingeld.

Hij sprong te bedde uit, greep naar zijn geweer en

vloog in zijne nachtkleederen het huis uit. Bijna twee-

honderd ellen ver, wist hij vlugtende zijne vijanden

te ontkomen , maar in een boschje verward geraken-

de, viel hij hun in handen. Rosé zeidehem, dat hij

het wel met hem maken zoude , en schonk hem nog

eene kans voor zijn leven. Hij veroorloofde Potter

namelijk te gaan vlugten , zeggende , dat hij zulks

onverhinderd zoude mogen doen , totdat hij zekeren

bepaalden afstand bereikt zou hebben. Op het ge-

geven seinwoord ijlde Potter heen, en voordat er

een schot naar hem gedaan was, had hij het meer

bereikt. Zijne eerste beweging was in het water te

springen en er onder te duiken. Rosé was hem

kort op de hielen en plaatste zijne medehelpers langs

den oever, gereed om hem dood te schieten, als

hij boven zoude komen. Na eenige seconden kwam

hij boven om adem te scheppen; doch naauwelijks

had hij zijn hoofd buiten de oppervlakte van het

water gestoken, of het was volkomen verbrijzeld

door hunne geweerschoten en hij zonk om niet we-

der boven te komen!"

"Moord in Arkansas.

Wij vernemen , dat er weinige dagen geleden eene
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ernstige ontmoeting heeft plaats gegrepen , bij het

volk der Senecas , tusschen den Heer Loose , den

Onderagent van de vermengde stammen der Senecas,

Guapaws en Shawnezen , en den Heer James Gilles-

pie , van het handelshuis van Thomas G. Allison

en comp. van Maysville , Benton
,
graafschap Ark,

bij welke de laatste door een' messteek geveld is.

Er had reeds gedurende eenigen tijd een misverstand

tusschen hen bestaan. Men zegt, dat de Majoor

Gillespie den aanval met een' rotting begon. Hierop

volgde een ernstig gevecht, gedurende hetwelk Gil-

lespie twee en Loose één pistoolschot loste. Toen

doorstak Loose zijn tegenstander met een mes. De

dood van den Majoor G. wordt zeer betreurd, alzoo

hij een moedig en vrijzinnig denkend man was. Se-

dert, dat het bovenstaande gedrukt werd, vernemen

wij , dat de Majoor Allison aan sommige van onze

stadsburgers verzekerd heeft , dat de Heer Loose den

eersten slag gegeven heeft. Wij onthouden ons van

eenige bijzonderheden bij te brengen, alzoo de zaak

het onderwerp van een geregtelijk onderzoek zal uit-

maken"

»Snoode daad.

Het stoomschip de Theems, kortelings van de

Missouri aangekomen, heeft een geschreven briefje

medegebragt, hij hetwelk eene belooning van 500

dollars uitgeloofd wordt voor de aanhouding van de

persoon, die Lileurn W. Baggs, den vorigen Gou-

verneur van dien staat te Independence , in den

nacht van den 6don dezer vermoord heeft. In een

* 27
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geschreven proces-verbaal wordt berigt , dat de Heer

Baggs niet dood, maar doodelijk gewond is.

j» Sedert dat het bovenstaande geschreven was, heb-

hen wij van den boekhouder van »de Theems" de

volgende bijzonderheden vernomen. Gouverneur Baggs

werd op Vrijdag den 6den dezer des avonds, terwijl

hij in eene kamer van zijn eigen huis te Indepen-

dence zat, door eenen deugniet met een pistool door-

schoten» Zijn zoon , een knaapje , hoorde het schot,

ijlde naar de kamer en vond den Gouverneur met

eene loshangende kaak en met zijn hoofd achterover

geleund op zijn' stoel. Bespeurende hoe ernstig zijn

vader gewond was, maakte hij gerucht. In den

tuin werden onder het venster voetstappen gezien,

en een pistool opgeraapt, hetwelk men vooronder-

stelde zwaargeladen geweest te zullen zijn, en door

den schelm weggesmeten, die het had afgevuurd.

Drie zware hertenkogels hadden den Generaal getrof-

fen , waarvan hem de eene door den mond , de andere

in de hersens, en de derde waarschijnlijk in of tot

nabij de hersens was doorgedrongen , tot aan het

achterhoofd en den nek toe. Op den ochtend van

den 7dea leefde de Gouverneur nog, maar zijne vrien-

den hadden in het geheel geene en de heelmeesters

slechts weinig hoop op zijn herstel.

»Men hield iemand van die daad verdacht, die

ook op dat oogenblik reeds in handen van den Reg-

ter was.

»Het pistool behoorde tot een koppel, hetwelk

eenige dagen te voren een' bakker te Independence

ontstolen was : de wettige overheid heeft zich de be-

schrijving van het andere doen geven.
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» Een tweegevecht.

In den avond van Vrijdag heeft er in Chatre-

street een allernoodlottigst voorval plaats gegrepen,

ten gevolge van hetwelk een onzer achtenswaardigste

burgers eene gevaarlijke wond met een' dolk in den

onderbuik gekregen heeft. Uit het nommer van de

Bij (Nieuio-Orleans) van gisteren, vernemen wij de

volgende bijzonderheden. Het blijkt, dat er aan

den Franschen kant van dat papier laatstleden maan-

dag een artikel gesteld was, hetwelk eenige gispin-

gen inhield van het artillerie bataiïlon, omdat zij

op den Zondag-morgen hunne stukken hadden afge-

vuurd, om de saluutschoten van den Ontario en de

Woodbury te beantwoorden , omdat daaruit veel on-

gerustheid veroorzaakt was onder de huisgezinnen

dergenen, die den ganschen nacht uit waren ge-

weest, om de rust in de stad te bewaren. De Ma-

joor C. Gallï , die het bataiïlon kommandeerde

,

trok zich dat aan , begaf zich naar de drukkerij en

deed onderzoek naar den naam van den steller. De

Heer M. P. Arpin werd hem als zoodanig opge-

geven, maar was aldaar toen niet. Er ontstond

eenige woordenwisseling met een' der eigenaars van

het blad, welke eene uitdaging ten gevolge had.

Beider vrienden poogden de zaak bij te leggen, doch

het gelukte hun niet. In den avond van Vrijdag,

omstreeks van zeven ure, trof de Majoor Gallt

den Heer P. Arpiic in de Chatre-sraat aan, en hij

vroeg hem: »Zijt gij de Heer Arpin?"

»Ja, Mijnheer!"

*Dan heb ik u te zeggen, dat gij een zijt,"

27 *
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terwijl hij eene benaming bezigde, welke uit den

aard van de zaak voortkwam.

»Ik zal u aan dat woord doen gedenken, Mijn-

heer!"

5» Maar ik heb er mijn woord van eer onder ver-

pand, dat ik mijn stok op uwe schouders aan stuk-

ken zal breken."

»Dat weet ik, maar ik heb er toch nog geene

slagen van gevoeld."

Op die woorden sloeg de Majoor Gallt , die zijn

stok in zijne hand hield , den Heer Arpipt daarmede

in het aangezigt , maar deze trok een' dolk uit zijn'

zak en bragt den Majoor een' steek in den onder-

buik toe.

»Men vreest zeer, dat de wond doodelijk zal zijn.

Wij vernemen , dat de Heer Arpin een' horg heeft

gesteld van voor het Geregtshof te zullen verschij-

nen, ten einde zich te verantwoorden"

» Vechterijen in Mississipi.

Op den 27sten van de verledene maand in eene

vechterij nabij Carthago, Graafschap Leake, Mis-

sissipi, tusschen James Cottiwgham en Johjt Wil-

burn , werd de laatste door den anderen met zulk

een doodelijk schot getroffen, dat er geen hoop op

zijn herstel overbleef. — Op den 2den van deze

maand ontstond er weder eene vechtpartij tusschen A.

C. Sharkey en George Goff
, waarin de laatste een

schot bekwam , hetwelk doodelijk geacht werd. Shar-

key kwam zichzelven aan het geregt overleveren

,

maar veranderde later van gedachten en wist te

ontsnappen !"
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» Persoonlijke twist.

Tc Sparta heeft voor eenige dagen eene ontmoe-

ting plaats gegrepen tusschen een' logementsboekhou-

0der en een' man, met name Bury. Het schijnt,

dat Bury een weinig luidruchtig was geworden, en

dat de boekhouder, besloten hebbende de orde te

bewaren , Bury gedreigd had op hem te zullen schie-

ten , waarop Bury eene pistool voor den dag haalde

en den boekhouder nederschoot. Volgens de laatste

berigten was hij niet dood, maar men had weinig

hoop op zijn herstel."

»Een tweegevecht.

De boekhouder van de stoomboot «Tribune" be-

rigt ons , dat er laatstleden Dingsdag een ander twee-

gevecht gehouden is tusschen den Heer Robbins, een'

bediende van de bank in Vicksburg , en den Heer

Fall , uitgever van de a Schildwacht van Vicksburg."

De partijen waren overeengekomen , dat elk van hen

zes pistolen zouden medebrengen, welke zij op het

woord »vuur!" naar hun goedvinden zouden lossen.

Fall schoot twee pistolen af zonder kwaad te doen.

Het eerste schot van den Heer Robbins trof Fall in

zijne dij , zoodat hij nederviel en buiten staat was

het gevecht door te zetten."

» Vechterij in het Graafschap Clarke.

In het Graafschap Clarke , nabij Waterloo, heeft

op Dingsdag den 19den der voorgaande maand eene
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ongelukkige vechterij plaats gegrepen , welke hare

aanleiding vond in het regelen der belangen van de

Compagnieschap der Heeren Mag Kane en Mac Al-

lister , beide aan het hoofd eener drankstokerij

,

en uitliep op den dood des laatstgenoemden, die^

door den Heer Mac Kawe doodgeschoten werd, om-

dat hij getracht had zich den eigendom aan te ma-

tigen van zeven vaten whiskey, die den Heer Mac

Kane toebehoorden
?

en bij eene geregtelijke ver-

kooping den Heer Mac Allister voor een' dollar

per vat waren toegeslagen geworden. Mac Kawe

nam terstond de \lugt en was tot nog toe niet gevat.

Die ongelukkige vechterij maakte in de nabuur-

schap vrij wat gerucht ; want die beide lieden waren

hoofden van talrijke huisgezinnen, wier welvaart van

hen afhing en die ter goeder naam en faam in de

gemeente stonden."

Ik wil thans nog een enkel uittreksel aanhalen,

hetwelk door zijne verregaande ongerijmdheid de

kroon op al die ijselijkheden zal zetten.

» Eene affaire d'honneur.

Wij vernemen zoo even de bijzonderheden van

een tweegevecht, hetwelk verleden dingsdag op het

«eiland van zes mijlen" tusschen een paar jonge

bloedjes uit onze stad heeft plaats gehad: te weten

SAMuè'L Thurstoic (vijftien jaren oud en William

Hine een knaap van dertien jaren. Beide hadden

jonge lieden van denzelfden leeftijd tot hunne secon-

den. De wapenen , waarvan zij gebruik maakten

,

waren een paar goede Dickson's buksen. Zij zou-
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den schieten op een' afstand van dertig ellen. Beide

stonden een schot door zonder dat zij gekwetst wer-

den, maar Thurston's kogel ging toch door Hine's

hoed heen. Ten gevolge der tusschenkomst van de

Regtbank van JEer, werd de uitdaging ingetrokken

en het geschil in der minne bijgelegd,"

De lezer gelieve zich thans die soort van Regtbank

van Eer eens voor te stellen , welke het geschil tus-

schen die twee kleine jongens in der minne bijleg-

de, die in alle andere oorden van de wereld door

een paar kruijers medegenomen en met eene roede

op den rug zouden gestraft zijn geworden ; dan

zal hij buiten twijfel even zulk een' diepen indruk

van het bespottelijke van dat voorval gevoelen, als

die, welke mij doet lagchen zoo dikwijls ik er aan

denk»

En thans beroep ik mij op iedereen , die het min-

ste greintje van menschelijk verstand en van men-

schelijk gevoel bezit ; op alle onbevooroordeelde men-

schen, en ik vraag hen, of zij met zulke stuitende

blijken vóór hen van den staat der maatschappij

,

zoo als die in en rondom de slaven-distrikten van

Amerika bestaat, eenigen twijfel kunnen koesteren

aangaande den wezenlijken toestand der slaven , of

voor een enkel oogenblik hun eigen geweten kun-

nen gerust stellen , ten aanzien van die afschuwelijke

inrigting en derzelver meest in het oog loopende

kenmerken? Zullen zij een enkel verhaal van ijse-

lijke wreedaardigheid , onder welke zwarte kleuren

ook voorgesteld , lezende , durven zeggen , dat het

onwaarschijnlijk is, wanneer zij de openbare pren-

ten kunnen, raadplegen en al loopende weg even
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zulke staaltjes, als wij hun hebben voorgesteld, kun-

nen aanschouwen , hun afgeschetst door heden , die

de slaven onder hun eigen gezag beheerschen?

Weten wij niet, dat de ergste wanstaltigheid en

leelijkheid der slavernij , te gelijk de oorzaak en het

gevolg is van de verregaande toomeloosheid , waar-

aan zich die vrijgeboren deugnieten toegeven? We-
ten wij niet , dat de man , dié midden onder de

gruwelen van den slavenstand is geboren en opge-

voed; die in zijne kindsheid gezien heeft, dat man-

nen op een enkel woord gedwongen werden hunne

vrouwen te geeselen; dat vrouwen op eene onbe-

schofte manier genoodzaakt werden hare kleederen

op te houden , opdat hare eigene mannen , daartoe

door barbaarsche opzigters gedwongen, haar des te

zwaarder slagen zouden geven in het oogenblik zelf

van haren arbeid, en onder die slagen zelve moe-

ders worden: die in zijne jongelingsjaren tegelijk

met zijne zusters beschrijvingen van weggeloopen

slaven en slavinnen gelezen heeft, welke in andere

gedeelten van de wereld zoo naauwkeurig niet van

weggeloopen beesten zouden zijn opgegeven ; —
weten wij niet dat zoodanig man, ten toppunt van

gramschap gedreven , een woeste wilde zal zijn?

Weten wij niet, dat hij in zijn huiselijk leven een

bloodaard zijnde, die met zijne zweep gewapend te

midden van zijne slaven en slavinnen loopt, even

zoo buitenshuis ook een bloodaard zal zijn , en met

de wapenen van een' bloodaard bij zich verholen
,

de mannen , waarmede hij krakkeelt , zal nederschie-

ten en nederstoten? En al leerde ons verstand dit

niet en nog veel meer daarenboven ; indien wij al
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zulke domooren waren . dat wij onze oogen sloten

voor de opvoedingswijze van zoodanige menschen,

moesten wij dan niet nog weten , dat zij , die onder

huns gelijken in de zalen der wetgevende vergade-

ring , op de kantoren , op de marktpleinen en op

alle vreedzame plaatsen met dolken en pistolen te

werk gaan, voor hunne onderdanen , al zijn die ook

nog zoo vrij , niet anders dan ongenadige en on-

barmhartige dwingelanden kunnen wezen?

Hoe ! zullen wij tegen de onkundige Iersche boe-

ren uitvaren, en bedaard blijven, wanneer wij over

die Amerikaansche opzigters spreken? Zullen wij

schande roepen over degenen , die het vee verlam-

men, en die lichten der vrijheid op de aarde spa-

ren , die mannen en vrouwen de ooren afknotten , in

hun trillend vleesch koddige figuren snijden , met gloei-

jende ijzeren pennen op het menschelijk gelaat lee-

ren schrijven , hunne verbeeldingskracht geweld aan-

doen om verminkingen uit te denken, welke hunne sla-

ven hun leven lang dragen en in het graf medene-

men zullen, hun de ledematen brekende, gelijk de

ruwe krijgsknechten deden, die den Zaligmaker der

wereld bespotteden en ter dood bragten • en weór-

looze schepsels tot het doelwit van hunne pijlen ge-

bruiken ? Zullen wij treuren bij de verhalen der mar-

telingen', door de Indiaansche heidenen elkander

aangedaan, en meesmuilen om de wreedheden van

Christenen? Zullen wij, zoolang die staat van zaken

duurt
,
juichen boven de overblijfsels van die volks-

stammen, en als blanken ons in het bezit van hun-

ne uitgestrekte velden verheugen? O laten wij, voor

zoo ver mij aangaat, liever de bosschen cngehuch-
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ten der Indianen herstellen ; laat er in plaats van

eene star met hare strepen , liever eene eenvoudige

veder in den wind wapperen; laten wij hunne stra-

ten en pleinen op nieuw met wigwams bebouwen

,

en al ware het ook, dat het sterflied van een hon-

derdtal fiere strijders door de lucht galmde , bij het

gegil van een' enkelen ongelukkigen slaaf vergele-

ken , zal het ons als muzijk in de ooren klinken.

Laten wij met opzigt tot een onderwerp , hetwelk

ons dagelijks voor de oogen zweeft, en omtrent

hetwelk ons volkskarakter meer en meer veran-

dert, opregtelijk de waarheid spreken, en niet als

bloodaards omwegen zoeken en ons op de Spanjaar-

den en Italianen beroepen. Wanneer de Engelschen

in eene vechtpartij het mes trekken, laat men dan

openlijk zeggen; 3» Wij hebben die verandering aan

de Republikeinsche slavernij te danken. Ziedaar het

wapen der vrijheid. Met scherpe punten gelijk deze

steekt en kerft de vrijheid in Amerika hare slaven

;

en waar hun dit gebruik ontbreekt, wijden hare zo-

nen het aan een beter gebruik en keeren het tegen

elkander."



HOOFDSTUK XVIII.

AANMERKINGEN.

Under het schrijven van dit boekwerk heeft het

mij meermalen moeite gekost de verzoeking te we-

derstaan van mijne lezers met mijne eigene redene-

ringen en gevolgtrekkingen lastig te vallen ; terwijl

ik het verkieslijk vond, dat zij voor zichzelven zou-

den oordeelen uit zoodanige berigten als ik hun voor

oogen stelde. Mijn eerste oogmerk was, mij waar-

heen ik ook ging, getrouwelijk van hen te doen

Vergezellen , en die taak heb ik zorgvuldig volbragt.

Men zal het mij nogtans ten goede houden wan-

jieer ik alvorens dit werk te besluiten, verlang met

korte woorden mijne meening over het karakter van

het Amerikaansche volk , en hun maatschappelijk stel-

sel in het algemeen te kennen te geven.

Zij zijn openhartig , hartelijk
,

gastvrij en minzaam

van aard. Opvoeding en beschaving schijnen het

warm gevoel van hun hart en hunne vurige geest-

drift slechts te verhoogen, en het is de hooge graad,

waarin zij die laatste eigenschappen bezitten , die een

wel opgevoeden Amerikaan tot den besten en edel-

aardigsten vriend zal vormen. Geene klasse van men-
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schen heeft mij ooit zoo zeer voor zich ingenomen
j

aan geene andere heb ik ooit zoo spoedig en met

zooveel genoegen mijn vertrouwen geschonken , en

nooit zal ik binnen een half jaar tijds weder zooveel

vrienden maken, voor welke ik eene genegenheid

koester, alsof ik hen de helft van mijn leven lang

gekend had.

Ik geloof dat die eigenschappen den geheelen

landaard van nature eigen zijn. Dat zij evenwel

onder den grooten hoop vrij wat ondermijnd en ver-

basterd worden, en dat daar omstandigheden on-

der werken , welke haar nog meer bedreigen en wei-

nig hoop op haar toekomstig herstel laten ; is eene

waarheid, welke vermeld behoort te worden.

Het maakt een voornaam gedeelte van alle moge-

lijke volkskarakters uit, dat zij zich op hunne ge-

breken verheffen , en dat zij hunne deugd of hunne

wijsheid tot in een te ver gaande uiterste drijven.

Eene groote feil in het volkskarakter der Amerika-

nen , en de vruchtbare bron van ontelbare rampen

is het algemeene wantrouwen. Ja, een Amerikaansch

burger zal zich op dien geest van misnoegen ver-

heffen, al is hij genoeg onbevooroordeeld om het

kwaad in te zien , hetwelk er uit voortkomt , en in

weerwil van zijne eigene reden zal hij het dikwijls

als een bewijs van de sluwheid en de scherpzinnig-

heid van zijn' landaard bijbrengen.

» Gij brengt dat mistrouwen" zegt hem een vreem-

deling, » in elke handeling van uw openbaar leven

over. Door het weren van achtenswaardige mannen

uit uwe wetgevende vergadering, is er eene klasse

van kandidaten voor die waardigheid opgekomen?
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welke in alles wat zij doet', uwe instellingen bederft,

en de keus van uw volk tot oneer strekt. Het heeft

u zoo onbestendig en veranderlijk gemaakt
9
dat uwe

onstandvastigheid tot een spreekwoord geworden is;

want zoodra gij u een afgodsbeeld hebt opgerigt,

zijt gij er zeker van \ dat gij het spoedig weder zult

omverhalen en verbrijzelen; en zulks uithoofde,

dat gij een' weldoener of een' openbaren ambtenaar

beloond hebbende, hem terstond begint te mistrou-

wen juist omdat hij beloond geworden is, en uw

best doet om te ontdekken , of dat gij te ruimschoots

met uwe erkentenis te werk zijt gegaan , of dat hij

slaphartiger in zijne verdiensten wrordt. Iedereen on-

der ulieden, die eene hooge waardigheid bekleedt?

van den President af, kan van zulk een oogenblik

af aan , op zijn' val staat maken ; want elke gedrukte

logen, die een bekende deugniet verspreidt, al is

zij ook volkomen met het karakter en de levenswij-

ze van zoodanig iemand in tegenspraak , vindt in-

gang bij ulieden , baart mistrouwen en wordt vast

geloofd. Op den weg van het vertrouwen hoe wel

verdiend ook, zult gij over eene mug struikelen,

maar een' troep kemelen doorslikken, indien zij slechts

met onwaardige twijfelingen en onteerende verden-

kingen geladen zijn. Denkt gij, dat dit goed is of

geschikt om het karakter der bestuurders en der on-

derdanen onder ulieden te verheffen?"

Het antwoord is onveranderlijk hetzelfde. »Gij

weet, dat wij hier vrijheid van denken hebben. Ieder-

een heeft zijne eigene denkwijze en wij laten ons

niet gemakkelijk bedotten. Ziedaar de reden, waar-

om het volk wantrouwend geworden is."



Een andere kenmerkende trek is de 2ucht tot het

ten toon spreiden van sluwheid , welke menige zwen-

delarij en belangrijke trouwbreuk vernist, en meni-

gen gaauwdief , die den strop wel verdiend had , met

opgeregten hoofde den besten , die er slechts is , doet

onder de oogen zien — hoewel die sluwheid in een

jaar tijds meer gedaan heeft om het openbaar kre-

diet te benadeelen en de landsmiddelen te besnoei-

jen, dan de eerlijkheid van een' domoor gedurende

eene gansche eeuw zoude hebben kunnen doen. De

verdiensten van eene mislukte speculatie, of eene

bankbreuk of van een' gelukkigen gaauwdief worden

niet beoordeeld naar den maatstaf van den gulden

regel. » Doe gelijk gij wilt, dat u gedaan wordt,"

maar alleen naar dien van de meerdere of mindere

sluwheid, waarmede zij behandeld zijn. Ik herinner

mij, dat ik bij onze beide togten door dat rampza-

lig Kairo aan de Mississipi , aanmerkingen maken-

de over de noodlottige gevolgen , welke dusdanige

bedriegerijen hebben moesten, in het te weeg bren-

gen buiten 's lands van een algemeen mistrouwen en

ontmoediging, om in de buitenlandsche fondsen te

beleggen , ten antwoord kreeg , dat het een zeer

sluw stelsel was , waardoor men veel geld gewonnen

had, en dat er het allersluwste van was, dat men

buiten 's lands binnen een' zeer korten tijd dat alles

vergat, en weder zoo hard speculeerde als ooit te

voren. Honderdmaal heb ik zulk eene zamenspraak

hooren houden : — » Is het niet eene bedroevende

omstandigheid , dat zulk een man als die en die zich

op de allerschandelijkste wijze een groot vermogen

heeft weten te verwerven , en dat hij in weerwil van
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al de misdrijven , waaraan hij zich schuldig heeft ge

•

mankt , toch door uwe burgers geduld en zelfs gehol-

pen wordt?" — )) Ja. Sir." — » Een bekende leuge-

naar?"— » Ja , Sir."— n Hij is immers geboeid en ge-

schopt geworden, en heeft stokslagen gekregen?"—
»Ja, Sir."— » Hij is immers geheel en al onteerd en

te schande gemaakt?" — »Ja, Sir."— »In 's hemels

naam zeg mij dan toch , waarin zijne verdiensten ge-

legen is." — 5> Wel, Sir! hij is een sluw man."

Op dezelfde manier worden alle bekrompen en on-

staatkundige gewoonten aan de volkszucht voor den

koophandel toegeschreven, hoezeer het, grappig ge-

noeg, een' buitenlander zeer kwalijk zoude genomen

worden, indien hij de Amerikanen als eene handel-

drijvende Natie beschouwde. De zucht tot den koop-

handel wordt opgegeven als eene oorzaak van die

nare gewoonte, welke in de landsteden zoo zeer in

zwang is , dat gehuwde lieden zonder eigen haard in

logementen wonen, en elkander van den vroegen

morgen af tot den laten avond toe bijkans niet dan

aan de haastige openbare maaltijden zien. De zucht

voor den koophandel is eene reden , waarom de let-

terkunde in Amerika altijd zonder bescherming zal

blijven. »Want wij zijn eene handeldrijvende Natie

en breken ons hoofd niet met de dichtkunst," hoe-

wel wij toch , in het voorbijgaan gezegd , voor-

geven veel met onze dichters op te hebben; terwijl

gezonde vermakelijkheden, vrolijke middelen van

uitspanning en heilzame denkbeelden voor de soli-

dere en meer voordeel aanbrengende genoegens van

den handel moeten zwichten.

Die drie kenschetsende karaktertrekken loopen tel-
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kens den vreemdeling ten sterkste in het oog. Docli

het bederf van Amerika heeft een nog veel dieper

wortel, en deze is de toomelooze vrijheid van de

drukpers.

In het Oosten, Westen , Noorden en Zuiden mo-

gen zij scholen oprigten, de weeskinderen laten on-

derwijzen , en een oneindig aantal leermeesters aanstel-

len j hunne hoogescholen mogen bloeijen , hunne ker-

ken stikvol van toehoorders zijn ; de matigheid moge

er gepredikt worden en allerlei soort van wetenschap

moge reuzenschreden door het land doen: zoolang

de vrije staatkundige drukpers in Amerika in haren

tegenwoordigen verlaagden toestand blijft , kan men

in dat land op geen' hoogen zedelijken vooruitgang

hopen. Jaar aan jaar moet en zal dezelve achter-

uit gaan
\

jaar op jaar moet de toon van het alge-

meen gevoel dieper zinken
;
jaar op jaar moeten het

Congres en de E.aad in het oog van alle weldenken -

den meer en meer van hunne achting verliezen, en

jaar op jaar moet de nagedachtenis der groote va-

deren van onze omwenteling, door de schandelijke

leefwijze van hunne verbasterde dochter onteerd

worden.

Onder de menigte van dagbladen, welke in de

staten worden uitgegeven, zijn er vele (wij zullen

dat den lezer wel niet behoeven te zeggen) die in

hooge achting staan. Ik heb van meer dan e'e'n

gesprek met talentvolle lieden, die aan zulke soort

van geschriften arbeiden
,
groot genoegen en leering

geplukt. Doch de naam van deze is weinig en die

van de andere Legio. De invloed van de goede is

ook onvermogend om het doodelijke gift van de

slechte tegen te werken.
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Onder de fatsoenlijke lieden in Amerika; onder

de wel onderrigte en bedaard gezinden, onder de

geleerden ; in de pleltzaal en bij de regtbank , heerscht

en kan ook niet anders dan ééne meening heersenen

ten aanzien van den heilloozen toon dier schande-

lijke dagbladen. Men beweert soms — en ik zal

niet zeggen, dat het onnatuurlijk is voor zoo veel

kwaads eene verontschuldiging te zoeken — dat hun

invloed zoo groot niet is als een vreemdeling wel

zoude vooronderstellen; maar men moet het mij ten

goede houden , wanneer ik zeg , dat er voor zulk

eene betuiging geen grond bestaat, en dat alles wat

wij zien, eerder strekt om ons het tegendeel te

doen gelooven.

Zoodra een man van karakter en verdiensten in

Amerika tot eenige openbare onderscheiding (het-

zelfde van hoedanigen aard) zal kunnen klimmen,

zonder eerst ter aarde te kruipen en de knie voor

dat monster van verdorvenheid te buigen; zoodra

eenig man van rang tegen deszelfs aanvallen bevei-

ligd zal zijn; zoodra het openbaar vertrouwen door

hetzelve onaangerand, en de band, die de maat-

schappij vereenigt, door hetzelve ontzien zal blijven
;

zoodra iemand in dat vrije land vrijelijk zal moge

spreken en denken zonder vrees voor eene censuur

,

welke hij om hare onkunde en laaghartigheid in het

binnenste van zijne ziel veracht en verfoeit ; zoodra

dezulke , die er het schandelijke van en den oneer

welke het over de natie verspreidt, het diepste ge-

voelen , en elkander dat mededeelen , er hunne hie-

len op durven zetten , en het voot aller mcnschcii

oog mef den voet vertreden; zal ik gelooven , d;il

28
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er de invloed van afneemt, en dat er de mannen

weder beginnen te gevoelen dat zij mannen zijn.

Doch zoo lang die vrije drukpers met haar onheil-

spellend oog in alle huizen gluurt , en aan elk staats-

beroep, van den president af tot een' postrijder toe,

hare zwarte hand durft slaan ; zoo lang lastertaal

het eenigste zijn zal, wat zij ten beste zal hebben

voor die talrijke klasse van lezers , die nieuwspapie-

ren en niets anders dan nieuwspapieren lezen willen,

zoo lang moet ook haar bederf op het hoofd van

het land rusten; zoo lang moet het kwaad, dat zij

doet, in het gemeenebest duidelijk zigtbaar blijven.

Voor lieden , die aan de voornaamste Engelsche

dagbladen of aan de achtenswaardige dagbladen van

het vaste land van Europa gewend zijn; voor he-

den, die gewoon zijn iets anders in druk te lezen

:

zoude het, zonder eene menigte van uittreksels,

waartoe ik noch tijd , noch lust heb , onmogelijk zijn

zich een juist denkbeeld van dien veel vermogenden

invloed in Amerika te vormen. Doch indien iemand,

hetgeen ik hieromtrent zeg, verlangt bevestigd te

zien, laat hij zich dan naar eenige plaats van dit

groote Londen begeven , alwaar een aantal van die

bladen voorhanden liggen, en laat hij aldaar zijn

eigen besluit opmaken. (*)

(*) Zoodanig iemand kan des begeerende een met kennis van

zaken gesteld artikel lezen in het Foreign Quarterly Review

,

voor de maand October dezes jaars 1842 j hetwelk , zoodra het

uitgegeven was , mijne aandacht in eene hooge mate gewekt heeft.

Hij kan aldaar eene menigte bijzonderheden vinden , die van wei-

nig beteekenis zijn voor iemand , die in Amerika geweest is, maar

vrij opmerkenswaardig voor alle anderen.
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Er is geen twijfel aan , of het zoude voor de Ame-

rikaansche natie over het geheel genomen ,
zeer dien-

stig zijn, wanneer zij een weinig minder met het

werkelijke en iets meer met het denkbeeldige op

had. Het zoude goed zijn, indien er de ligthar-

tigheid en de opgeruimdheid een weinig meer wer-

den aangemoedigd, en men een weinig meer werk

maakte van hetgeen schoon is, zonder bij uitstek

en onmiddellijk nuttig te zijn. Doch ik denk, dat

in dit opzigt het algemeene beroep »wij zijn een

nieuw land," waarvan men zoo dikwijls gebruik

maakt als eene verontschuldiging voor gebreken,

die geheel onverschoonelijk zijn, omdat Amerika

geen nieuw land, maar als een uitlooper van een

oud land moet beschouwd worden, met grond zal

kunnen te pas gebragt worden, en ik hoop daarom

nog eens te zullen hooren , dat er een ander tijdver-

drijf, dan het lezen van staatkundige nieuwsbladen

in de Vereenigde Staten gevonden wordt.

Een luimig volk zijn zij zekerlijk niet , en het is

mij voorgekomen dat zij van een' somberen aard zijn.

Wat hunne schranderheid aangaat, staan de Yan-

kees of het volk van Nieuto-Engeland ontwijfelbaar

boven aan. Doch op mijne reizen buiten de groote

steden , heeft mij
,

gelijk ik op verschillende plaat-

sen van dit boekwerk heb aangemerkt, hunne dof-

heid en de ernst, die uit de beslommering hunner

handelzaken voortsproot , altijd zwaarmoedig gemaakt
;

en deze was overal zoo heerschende , dat ik in eene

voor mij nieuwe stad komende , telkens dezelfde men-

schen meende te vinden, die ik in de laatste, van-

waar ik gekomen was, verlaten had. De algemeene

28*
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volksgebreken zijn
,

geloof ik
,
grootendeels aan die

oorzaak toe te schrijven , welke eene doffe gehecht-

heid aan ruwe manieren ten gevolge heeft, en alle

beschaafde manieren , als geener aandacht waardig

,

verwerpt. Er is geen twijfel aan of Washington,

die altijd zeer op de pligtplegingen gestold was,

heeft in zijn' tijd hunne overhelling tot die gebreken

reeds bespeurd , en zijn uiterste best gedaan om hen

er van te genezen.

Ik kan mij niet vereenigen met het gevoelen van

sommige schrijvers , die dat onderwerp hebben be-

handeld , dat de menigvuldige afwijkende Gods-

dienstleerstellingen in Amerika hieraan zijn toe te

schrijven , dat er geene heerschende Kerk bestaat.

Ik ben van gedachte , dat als er zoodanig eene be-

stond , het karakter van de natie haar van dezelve

zou doen afwijken , enkel en alleen omdat zij be-

stond. Doch voorondersteld zijnde , dat zij er was,

dan twijfel ik er nog aan of zij kracht genoeg zoude

bezitten , om al de weidende schapen tot één stal te

brengen, alleen om de veelvuldige sekten in ons

vaderland, en omdat ik er in Amerika niet ééne

vind , welke in Europa of zelfs in Engeland onbe-

kend is. De dissenters gaan, even als allerlei andere

lieden, hierheen, omdat het een land is, waar ieder-

een heenloopt, en zij hebben er uitgestrekte neder-

zettingen , omdat zij er grond kunnen koopen , en

steden en dorpen aanleggen, alwaar er te voren

geene bestonden. De Kwakers zelve zijn uit Enge-

land gekomen , en ons vaderland is aan Joseph Smith

den Apostel der Mormonisten , of aan zijne leerlingen

niet onbekend. Ik zelf heb in sommige onzer volk-
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rijke steden godsdienstige bijeenkomsten gezien, die

door zulk eene in het open veld van Amerika niet

konden overtroffen worden; en ik weet niet anders,

of de voorbeelden van bijgeloovige bedriegerij aan

den eenen en bijgeloovige ligtgeloovigheid aan den

anderen kant, jüe wij in Amerika hebben gezien,

zijn in allen opzigte gelijk te stellen met die van

Jane Southecte , Mary Tofts de konijnenwouw , of

Master Thom van Canterbury , waarvan het laatste

plaats vond, kort nadat de eeuwen van duisterheid

verloopen waren.

De Republikeinsche instellingen van Amerika lei-

den het volk zekerlijk tot het bewaren van de ach-

ting voor zichzelven en van zijne gelijkheid, maar

een reiziger dient aan die instellingen te denken en

zich niet spoedig te ergeren , wanneer lieden hem

nabij komen , die in zijn land op een' verren afstand

van hem blijven zouden. Zoo dikwijls die karakter-

trek van zotte verwaandheid bevrijd bleef, en de be-

hoorlijke bediening niet in den weg stond , heeft hij

mij nooit gehinderd, en ik heb dien ook zelden of

nooit op eene ruwe of onbetamelijke wijze ten toon

zien spreiden. Eens of tweemaal geschiedde het op

eene koddige manier, zoo als bij de volgende gele-

genheid , doch dat was eene grap , waaruit men geen'

vasten regel kan opmaken-

In eene der steden had ik een paar laarzen noo-

dig , want ik had er geene andere om mede te rei-

zen , dan een paar met kurken zooien , die veel te

heet voor het dek van eene stoomboot waren. Ik

liet daarom een' kunstenaar in het vak bij mij ont-

bieden en gaf hem te kennen, dat ik hem gaarne
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bij mij zoude zien , indien hij de goedheid wilde

hebben, van mij die beleefdheid te bewijzen. Hij

liet mij beleefdelijk weten , dat hij dien avond ten

zes ure bij mij zoude komen.

Ik lag op de sofa met een boek en een glas wijn

bij mij , toen de deur op het bepaalde uur openging

en een man van omstreeks de dertig jaren, met een'

stijven stropdas, handschoenen aan en den hoed op

binnentrad, naar den spiegel liep, zijne haren in

orde bragt , zijne handschoenen uittrok , bedaard eene

maat uit zijn' zak voor den dag haalde, en mij op

een' kwijnenden toon verzocht mijne laarzen uit te

trekken. Ik deed het, maar keek een weinig be-

vreemd naar zijn' hoed , dien hij nog ophield. Of

het nu hierom was of om de warmte , weet ik niet—
maar hij zette hem af. Vervolgens ging hij op een'

stoel tegenover mij zitten, hield zijne handen tegen

zijne beide knieën geleund, en zich ver voorover

bukkende , nam hij het meesterstuk uit de hoofd-

stad , hetwelk ik zoo even uitgetrokken had
,
grappig

fluitende, van den grond op. H|j bekeek het van

alle kanten , draaide het nu zus dan zoo met een'

blik van verachting, die niet te beschrijven is, en

vroeg mij of ik verlangde, dat hij mij eene laars,

gelijk dat ding was, maken zou? Ik antwoordde hem

beleefdelijk, dat indien mij de laarzen ruim genoeg

zaten, ik het overige aan hem overliet; dat het mij,

als zij slechts gemakkelijk zaten, onverschillig was

of zij eenigzins geleken naar het model , hetwelk hij

voor hem zag, maar dat ik hem over alles meester

liet. 3> Dan denk ik" zeide hij toen, »dat u dit stik-

sel aan den hiel weinig zal verschelen." »Dat doen
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wij hier zoo niet." Ik herhaalde hetgeen ik gezegd

had. Hij ging weder naar den spiegel, trad er een

weinig digter naar toe om een paar stofjes uit de

hoeken van zijn oog weg te schudden , en zijn' strop-

das in orde te schikken. Ik zat inmiddels met mijne

beenen in de hoogte. »Zijt gij haast gereed, Sir?"

vroeg ik eindelijk. »Ja zoo terstond ;" antwoordde

hij, »een oogenblikje nog." Ik bezat mijne ziel in

lijdzaamheid, en toen hij de stofjes weggeveegd en

zijn potlood voor den dag had gehaald , nam hij mij

de maat en teekende het noodige aan. Toen hij er

mede gedaan had, verviel hij weder in zijne vorige

houding, nam de laars op en zat eene poos in ge-

dachte. »En is dit nu eene Engelsche laars? Eene

Londensche laars , zeg?" » Ja , Sir , zij is te Londen ge-

maakt." Hij bekeek haar wederom in diepe overpein-

zing omtrent zoo als Hamlet de hersenpan van Yorick,

schudde zijn hoofd alsof hij wilde zeggen : » Ik heb me-

delijden met de Instituten, die zulke laarzen leeren

maken!" stond op, stak zijn potlood en zijne maat

weder bij zich — al gedurig in den spiegel kijken-

de — zette zijn' hoed op , trok bedaard zijne hand-

schoenen aan , en ging heen. Hij was omtrent eene

minuut weg geweest, toen de deur openging en

zijn hoed en hoofd weder zigtbaar werden. Hij keek

de kamer eens rond en weder naar de laars, die

nog op den vloer lag : peinsde nog een oogenblik

,

en zeide toen: »Nu goeden avond." — » Goeden

avond, Sir!" gaf ik hem ten antwoord, en zoo liep

onze bijeenkomst af. —
Er is nog e'én onderwerp , waaromtrent ik eene

aanmerking maken wil , en dit betreft de algemeene
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gezondheid, In zulk een uitgestrekt land, alwaar

nog duizenden millioenen acres land woest en on-

bebouwd liggen , op elke roede waarvan jaarlijks

al wat er gegroeid is tot verrotting overgaat ; alwaar

zooveel groote rivieren en zulke verschillende lucht-

gesteldheden zijn, kan het niet anders of er moeten

in zekere tijden van het jaar zware ziekten heer-

senen. Doch ik durf mij
P
nadat ik deswegens met

vele geneesheeren in Amerika gesproken heb , ver-

meten te zeggen , dat veel van die ziekten voorge-

komen kunnen worden, indien men slechts eenige

voorzorgen daartoe gebruikt. Eene betere inachtne-

ming van zindelijkheid is daartoe onmisbaar. De ge-

woonte van zeer haastig veel dierlijk voedsel door

te slikken , en zulks driemaal daags , en zich ter-

stond na den maaltijd aan de rust over te geven

,

diende veranderd te worden. De teedere sekse be-

hoorde voorzigtiger gekleed te gaan, en meer ge-

zonde beweging te nemen. Hetzelfde dient van

de mannen gezegd te worden. Boven alles moeten

in de openbare gestichten en in al de groote steden

de inrigtingen van het luchten, van het weghalen

der onreinigheden en van het behoozen en begieten

op een' anderen en beteren voet gebragt worden. Er

is in gansch Amerika geen plaatselijk bestuur , het-

welk niet met veel vrucht het voortreffelijke verslag

van den Heer Chadwick over de gezondheidstoestand

van onze arbeidende klasse zoude lezen.

Ik ben thans aan het einde van dit werk geko-

men. Eenige wenken, die ik sedert mijne terug-
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komst in Engeland, gekregen heb , laten mij wei-

nig reden over om te verwachten, dat het door de

Amerikanen gunstig ontvangen zal worden; doch al-

zoo ik de waarheid heb geschreven , zal men zien

,

dat ik er niet op uit ben geweest , om door vleijerij

de algemeene toejuiching te verwerven.

Het is mij genoeg te weten, dat hetgeen ik in

deze bladzijden heb te boek gesteld, mij aan de

overzijde van den Oceaan geen' enkelen vriend zal

kosten , die in eenig opzigt dien naam inderdaad ver-

dient; en voor het overige vertrouw ik ten volle op

den geest , waarin en het doel waarmede ik dezelve

geschreven heb , en wacht gerustelijk het oordeel

van onpartijdigen af.

Yan de wijze , waarop ik ontvangen ben , heb ik

geene melding gemaakt, en deze heeft ook op niets

wat ik geschreven heb, eenigen invloed gehad. In

een van die beide gevallen zoude ik niet dan eene

flaauwe betuiging hebben kunnen afleggen van het

gevoel, dat ik in mijn hart omdraag jegens die wel-

meenende lezers mijner vroegere schriften , die mij

aan de overzijde van de zee hunne opene hand heb-

ben toegereikt , en geen' vuist, als waarmede men

een ijzeren muilband toegespt.

EINDE.
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